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Mensagem de Boas Vindas (Presidente do IV CBEPN)
O IV Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal é
hoje um projeto que se concretiza a partir de esforços integradores da Sociedade
Brasileira de Enfermeiros Pediatras – SOBEP, do Programa de Pós-Graduação
em Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e da Associação
Brasileira de Enfermagem – ABEn - Seção Maranhão. Foi pelo trabalho
incansável e mobilizador de desejos que Enfermeiros Docentes e Assistenciais e
alunos de graduação e pós-graduação em Enfermagem assumiram o desafio e a
responsabilidade pelo evento.
Quando assumimos o compromisso de sediar e organizar o IV
Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal vislumbramos
oportunizar aos profissionais, docentes e discentes da Enfermagem

a

proximidade com a ciência, os saberes, os conhecimentos, as inovações e as
experiências que movem as práticas de cuidado ao recém-nascido, a criança e ao
adolescente tendo a família como unidade de cuidado.
Desejamos, portanto, que no período de 12 a 14 de outubro de 2011 a
capital do Estado do Maranhão - São Luís – seja a sede e o centro de
convergência da Enfermagem Pediátrica e Neonatal Brasileira. O IV Congresso
Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal será espaço para pensarmos,
questionarmos, discutirmos e compreendermos as questões que permeiam o
processo de cuidar e de cuidado em Enfermagem Pediátrica, Neonatal e
Hebiátrica.
Os cursos, conferências e mesas redondas foram pensados e montados
com meticuloso cuidado para atender as nossas necessidades e demandas
visando, sobretudo, uma ação científica com contribuições positivas que
conduzam à reflexão crítica e à formação teórica, técnica e ética dos profissionais
da Enfermagem Neonatal e Pediátrica e proponham estratégias efetivas para a
promoção da saúde da criança e a redução da mortalidade neonatal.
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Que cada congressista

aproveite a oportunidade para fomentar

intercâmbios com outras instituições de ensino, com pesquisadores, com
docentes, com profissionais e com estudantes da Enfermagem Neonatal e
Pediátrica.
Apresentamos orgulhosamente o resultado de dois anos de muito
trabalho enriquecido pelo esforço de um grupo que se uniu para uma experiência
cotidianamente renovada. Foi essa dinâmica que nos mobilizou e nos moveu até
aqui. A pouca experiência foi substituída pela força integradora de desejos e
sonhos que atendesse às expectativas de um evento científico. Fomos gigantes
na experiência de fazer junto e conjuntamente.
Excelente evento a todos. Aproveitem a programação científica e cultural
e as belezas da nossa querida São Luís.

Profa. Dra. Francisca Georgina Macedo de Sousa
Presidente do IV Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal
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Mensagem de Boas Vindas (Presidente SOBEP)
É com imenso orgulho, por ter como parceiros os colegas maranhenses
que, a Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras – SOBEP dá boas vindas a
todos os presentes ao IV Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e
Neonatal que ora se inicia, tendo como cenário a histórica e acolhedora cidade de
São Luís, a Ilha do Amor.
Com o tema central Tecnologia, Humanização e Responsabilidade
Social na Enfermagem: interfaces para promover o cuidado ao recémnascido, criança, adolescente e família e promovido pela SOBEP, com o apoio
da Associação Brasileira de Enfermagem Seção Maranhão, do Programa de PósGraduação em Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão e de outros
colaboradores, o congresso oferece a vocês um espaço para pensar, questionar,
discutir e ampliar a compreensão sobre as diversas questões que permeiam o
processo de cuidar e o cuidado ao recém-nascido, à criança, ao adolescente e à
família, nas dimensões do ensino, da pesquisa e da assistência, além de
oportunizar intercâmbios com instituições de ensino, pesquisadores, docentes e
estudantes no campo da saúde e da enfermagem pediátrica e neonatal.
Que essa troca de experiência promova a ampliação do conhecimento
científico, tecnológico e humanístico e se traduza em competência profissional,
ética e de responsabilidade social, favorecendo o desenvolvimento da
Enfermagem Pediátrica e a promoção do cuidado cada vez mais seguro e
qualificado ao recém-nascido, à criança, ao adolescente e sua família.
Desejo a todos um ótimo e proveitoso congresso!

Dra. Circéa Amalia Ribeiro
Presidente da SOBEP e Presidente de honra do evento
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Cursos Pré-Congresso
Curso

Dia/Horário

Local

Ministrante

Habilitação para
o Uso do PICC
(Certificação pela
SOBEP)

09.10.2011
e
10.10.2011

Instituto Florence de Ensino
Superior - Sala 310

Dra. Elisa da Conceição
Rodrigues

Rua Rio Branco, nº 216,
Centro
Instituto Florence de Ensino
Superior - Sala 109

Jane Cristina de O. Faria

Rua Rio Branco, nº 216,
Centro
Instituto Florence de Ensino
Superior - Sala 310

MsC. Elzenir dos Santos
Braga

Avanços em
Terapia
Intravenosa
Pediátrica
Reanimação
Neonatal

Consulta de
Enfermagem
Pediátrica

Exame Físico da
Criança

Cuidado
Centrado na
Família e na
Criança

8:00 – 17:00
11.10.2011
8:00 – 17:00

11.10.2011

Dra. Elisa da Conceição
Rodrigues

Ana Paula D. F. Guareschi
8:00 – 17:00

11.10.2011
8:00 – 17:00

11.10.2011
8:00 – 12:00

11.10.2011
14:00 – 18:00

Rua Rio Branco, nº 216,
Centro
Hospital Universitário
Presidente Dutra – Auditório
Amarelo
Rua Barão de Itapary, nº 227
– Centro
Hospital Universitário
Presidente Dutra – Auditório
Central
Rua Barão de Itapary, nº 227
– Centro

Dra. Circéa Amália Ribeiro
Eliana Saparolli

Dda. Paula Rosenberg de
Andrade
MsC. Edmara Bazoni Maia

Auditório do CRM-MA
Rua Carutapera, nº 2 - Jardim
Renascença

Dra. Myriam Aparecida
Mandetta Pettengill
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Cursos Pré-Congresso
Curso
Atualização no Manejo
Terapêutico de Crianças e
Adolescentes com
Mucopolissacaridose

Atualização no Calendário
Básico de Vacinação

Dia/Horário

11.10.2011
8:00 – 12:00

11.10.2011
8:00 – 17:00

11.10.2011

Local

Ministrante

Auditório do CRM-MA

Roseany Barroso

Rua Carutapera, nº 2 Jardim Renascença

Dr. Marcelo
Kerstenetzky

Hospital Universitário
Materno Infantil –
Auditório

Enfa. Fábia Maria
Eugênio e Silva

Rua Silva Jardim, nº
215 - Centro
Auditório do CORENMA

Triagem Neonatal
8:00 – 17:00

Oficina de Cuidados ao
Recém-Nascidos

11.10.2011

Rua Carutapera, nº 03,
Jardim Renascença
Departamento de
Enfermagem da UFMA
- Auditório

14:00 – 18:00
Rua Viana Vaz, 230
Centro

Enfa. Conceição
de Fátima Pereira

Rosilene Cutrim
Fróz
Msc. Marinese
Herminia Santos
Especilista
Francisca Souza
Dda. Eremita Val
Rafael
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Programação
12.10.2011 (Quarta feira)
HORÁRIO

ATIVIDADE

LOCAL

08:00 - 09:00
09:00 - 10:30

Inscrições - Credenciamento
Sessão Solene de Abertura
Conferência de Abertura
Tecnologia, Humanização e Responsabilidade Social na
Enfermagem: interfaces para promover o cuidado do recémnascido, criança, adolescente e família.
Conferencista: Dra. Margareth Angelo
Presidente: Dra. Circéa Amália Ribeiro
Intervalo para Almoço

Secretaria
Salão Igarité

10:30 - 11:30

11:30 - 13:00

Salão Igarité

13:30 - 15:30

Mesa Redonda 1 - O enfermeiro e o cuidado centrado no
neonato na criança, no adolescente e na família em
diferentes contextos da atenção à saúde
Processos interativos enfermeiro-família no cuidado à
criança hospitalizada
Palestrante: Dra. Tania Vignuda de Souza
Saberes e práticas para o cuidado de Enfermagem
pediátrica em Unidade de Terapia Intensiva
Palestrante: Dra. Myriam A. Mandetta Pettengill
O cuidado centrado na família na atenção neonatal
Palestrante: Dra. Marialda Moreira Christoffell
Presidente: Dra. Regina Issuzu Hirooka de Borba

Salão Sucupira

13:30 - 15:30

Mesa Redonda 2 - Inovações tecnológicas para apoiar o
ensino e as práticas de cuidado em enfermagem
neonatal, pediátrica e hebiátrica
Desenvolvimento de equipamentos para o cuidar em
enfermagem pediátrica e o processo de registro de
patente
Palestrante: Dra. Aparecida de Luca Nascimento
Desenvolvimento de jogos educativos e o processo de
registro de patentes
Palestrante: Dra. Luciana de Lione Melo
Nossas Crianças: janelas de oportunidades - inovação
tecnológica para a promoção da saúde
Palestrante: Dra. Maria de La Ó Ramallo Verissímo
A rádio web como espaço de cuidado para adolescentes
escolares
Palestrante: Dr. Raimundo Augusto M. Torres
Presidente: MsC. Edmara Bazoni Soares Maia

Salão Igarité
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12.10.2011 (Quarta feira) – Continuação
HORÁRIO

ATIVIDADE

LOCAL

13:30 - 15:30

Mesa Redonda 3 - Ações promotoras do cuidado ao
neonato, à criança, ao adolescente e à família no
domicilio
“Cuidando do Futuro”: resgatando ações promotoras de
cuidado ao recém-nascido e à criança
Palestrante: Dra. Cristina Maria Doaut Loyola
A visita domiciliar como instrumento de cuidado ao recémnascido, à criança e à família
Palestrante: Dra. Maria Ribeiro Lacerda
O vínculo e a responsabilização como ação promotora de
cuidado ao recém-nascido, à criança, ao adolescente e
família
Palestrante: Dra. Zeni Carvalho Lamy
Presidente: Dra. Rosa Lucia Ribeira Rocha

Salão Gambarra II

15:30 - 19:30

Sessão de Pôsteres

Salão Gambarra I

15:30 - 19:30
15:30 - 19:30

Sessão Pôsteres Virtuais
Sessão Coordenada de Trabalhos que concorrem a Prêmio

15:30 - 19:30

Sessão Coordenada - Temas Livres

17:00 - 18:00

Atração Cultural

Sala Pau D’arco
Salão Sucupira
Salas Jutaí,
Gambarra II e
Igarité II e III
Hall

15

Programação
13.10.2011 (Quinta feira)
HORÁRIO

10:00 - 10:30

ATIVIDADE
Conferência 2
Humanização, ética e responsabilidade social nas práticas de
cuidado em saúde.
Conferencista: MsC. Maria das Graças Barreto da Silva
Presidente: Dra. Francisca Georgina Macedo de Sousa
Atração Cultural

10:30 - 12:30

Sessão de Pôsteres

10:30 - 12:30

Assembléia Nacional da SOBEP

12:30 - 13:30

Intervalo para Almoço
Mesa Redonda 4 - Redes sociais de apoio para promoção
da saúde da criança e do adolescente na atual sociedade
Redes de apoio ao adolescente sujeito de direitos na
sociedade contemporânea
Palestrante: Dra. Nelma Pereira da Silva
Serviços Amigáveis para adolescentes: uma
abordagem de direitos
Palestrante: MsC. Flávio Antunes Debique
Redes, apoio social e cuidado à crianças e
adolescentes com condição crônica
Palestrante: MsC. Maria Angélica Marchetti Barbosa
Presidente: Dra Lidiane Ferreira Schultz
Mesa Redonda 5 - Cuidando de Crianças e adolescentes
com necessidades especiais
O enfermeiro e a avaliação do desenvolvimento de
crianças com necessidades especiais
Palestrante: Dra. Maria Vera Lucia Moreira Leitão Cardoso
O desafio de famílias cuidando de crianças com
necessidades especiais
Palestrante: Dra. Ana Isabel Jatobá
Tecnologias de cuidado à criança e adolescente com
necessidades especiais
Palestrante: Dra. Eliane Tatsch Neves
Presidente: Dra. Marialda Moreira Christoffel

09:00 - 10:00

13:30 - 15:30

13:30 - 15:30

LOCAL

Salão Igarité

Hall
Salão Gambarra I
Salão Sucupira

Sala Gambarra II

Sala Igarité
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HORÁRIO

13.10.2011 (Quinta feira) – Continuação
ATIVIDADE

13:30 - 15:30

Mesa Redonda 6 - Os episódios de violência entre
crianças e adolescentes em diferentes contextos
Crianças e adolescentes vítimas de violência em
ambiente intra-familiar
Palestrante: Dra. Ingrid Elsen
Crianças, adolescentes e os episódios de violência
em contexto escolar
Palestrante: Dra. Denise B. Leda
Rede de apoio à família de crianças em situação de
risco de negligência
Palestrante: Dra. Rosangela Torquarto Fernandes
Presidente: Dra. Myriam A. Mandetta Pettengill

15:30 - 16:00

Atração Cultural

16:00 - 18:00

Sessão Coordenada de Trabalhos que concorrem a Prêmios

16:00 - 18:00

Sessão Coordenada - Temas Livres

16:00 - 18:00

Sessão de Pôsteres
Sessão de Pôsteres Virtuais

LOCAL

Sala Sucupira

Hall
Sala Sucupira e
Igarité I
Sala Jutaí,
Gambarra II e
Igarité I e III
Salão Gambarra I
Sala Pau D’arco
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Programação

HORÁRIO

09:00 - 10:00
10:00 - 10:30

10:30 - 12:30

10:30 - 12:30

10:30 - 12:30

14.10.2011 (Sexta feira)
ATIVIDADE
Conferência 3
A arte do cuidar científico e tecnológico na Enfermagem
Conferencista: Dra. Mavilde da Luz G. Pedreira
Presidente: Dra. Patricia Kuerten Rocha
Atração Cultural
Sessão de Pôsteres Virtuais
Sessão de Pôsteres
Sessão Coordenada - Temas Livres
Sessão Coordenada de Trabalhos que concorrem a Prêmio
Mesa Redonda 7 - Dor e cuidados paliativos: a
contribuição da enfermagem neonatal e pediátrica
Cuidados paliativos: estado atual da arte
Palestrante: Dra. Regina Garcia de Lima
A avaliação da dor: aspectos conceituais e
instrumentos de avaliação
Palestrante: Dra. Lisabelle Mariano Rossato
Evidências no manejo da dor em unidades neonatal
Palestrante: Dra. Carmen Gracinda Silvan Scochi
O manejo da dor aguda e crônica em crianças e
adolescentes
Palestrante: Rita Tiziana V. Polastrini
Presidente: Dra. Ana Izabel Jatobá
Mesa Redonda 8 - Ensino, Pesquisa e Extensão em
Enfermagem Neonatal, Pediátrica e Hebiátrica
O ensino de Enfermagem Neonatal, Pediátrica e
Hebiátrica
Palestrante: Dra. Circéa Amália Ribeiro
Pesquisando na área neonatal, pediátrica e
hebiátrica: atualidades e tendências.
Palestrante: Dra. Ivone Evangelista Cabral
A Extensão Universitária na atenção à criança, ao
adolescente e a família.
Palestrante: Dra. Giselle Dupas.
Presidente: Dra. Conceição Vieira da Silva Ohara

LOCAL
Salão Igarité
Hall
Sala Pau D’arco
Salão Gambarra I
Salas Jutaí e
Igarité I
Salão Sucupira

Salão Igarité

Salão Gambarra II
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14.10.2011 (Sexta feira) – Continuação
HORÁRIO
12:30 - 13:30

Intervalo

13:30 - 14:30

Lançamento de Livros - Voz e Violão

Hall

13:30 - 15:30

Sessão Coordenada - Temas Livres

Salas Gambarra
II, Jutaí e
Sucupira

15:30 - 16:30

16:30 - 18:00
18:00 - 18:30

ATIVIDADE

Conferência de Encerramento
Responsabilidade Social do Enfermeiro no cuidado ao
recém-nascido, à criança, ao adolescente e à família
Conferencista: Dra. Fiona Smith
Presidente: Dra. Ivone Evangelista Cabral
Sessão de Premiação
Sessão de Encerramento

LOCAL

Salão Igarité

Salão Igarité
Salão Igarité
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Horário de Fixação e Avaliação de Pôsteres
Manhã
Fixação

Avaliação

08:00 – 12:00

11:00 – 12:00
Tarde

Fixação

Avaliação

13:30 – 18:00

17:00 – 18:00

Prova de Título de Especialista em Enfermagem Pediátrica e
Especialista em Enfermagem Neonatal
Data

Horário

11.10.11 (Terça-feira)

9:00h
Local

Hospital Universitário Presidente Dutra – Auditório Vermelho (4º andar)
Rua Barão de Itapary, nº 227, Centro - São Luís – MA
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PALESTRAS
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ACCOUNTABILITY OF NURSES IN THE CARE OF THE NEWBORN,
CHILD, ADOLESCENT AND FAMILY

Fiona Smith, Adviser in Children’s and Young People’s Nursing, Royal College of Nursing,
UK

RGN/RSCN, Diploma in Professional Nursing Studies, BA (Hons) Health Studies, MBA
(Health)

Biography
Fiona Smith is the Royal College of Nursing Advisor in Children's and Young
People’s Nursing. She provides professional support to 415,000 members, staff
and a range of Forums and communities in the field of children's and young
people's nursing, including Children’s and Neonatal Intensive Care, children’s
cardiac nurses, Adolescent Health, School Nurses, Palliative Care and
Safeguarding children.

Fiona also works nationally and internationally, collaborating with other
organisations in relation to health, social care and education to actively shape
policy and service provision for children and young people. She is the co-ordinator
of the Paediatric Nursing Associations of Europe Network and has been
instrumental in the development of standards across Europe.

Abstract: Accountability of nurses in the care of the newborn, child, adolescent and
family
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Accountability has long been a complex issue for nurses. The literature on accountability as
a concept has been growing steadily over the last 30 years. In respect of nursing
‘accountability is seen as the very essence of professionalism’ linked with defined
education/training and attainment of a registered qualification in order to practise as a nurse.

Expanding roles and ever changing boundaries between team members result in ambiguity
and confusion in practice. Research studies indicate that for many nurses the meaning of
‘accountability’ is elusive and ambiguous. Often the term is used in a ‘catch all’ manner
within policy and practice. Accountability is viewed by practitioners as something that
motivates action and good practice, and implies the readiness to take the consequences of
action or inaction.

This presentation will make reference to ethical codes of nursing practice, outlining
position statements by the Paediatric Nursing Associations of Europe to improve
standards and practice in the care of children and young people. Practice based examples
will also be encompassed, including key issues in relation to advanced practice, team
work and delegation of care. The findings of various surveys across Europe in respect of
paediatric

nurse

registration,

education,

regulation

and

continuing

professional

development will also be highlighted to emphasise the important role professional bodies,
as well as individual practitioners have in determining standards and accountability for
care provision.
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MESA REDONDA: O ENFERMEIRO E O CUIDADO CENTRADO NA
CRIANÇA, NO ADOLESCENTE E NA FAMÍLIA NOS DIFERENTES
CONTEXTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

INTERAÇÃO

ENFERMEIRO-FAMÍLIA

NO

CUIDADO

À

CRIANÇA

HOSPITALIZADA

Tania Vignuda de Souza1

Resumo: A prática da enfermagem na área de pediatria passou por importantes
transformações que influenciaram diretamente o cuidado à criança hospitalizada, entre
eles está o conhecimento sobre crescimento e desenvolvimento infantil; a organização
dos serviços de pediatria; os avanços tecnológicos; os cursos de especialização, o
Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outros. Acrescido à estas influências, ao
longo do tempo e dos espaços ocorreram interações e foram construídos padrões
culturais. Entende-se interação, neste estudo, as relações construídas entre pessoas,
num espaço físico e temporal, onde permeia uma história e um contexto de vida, sendo
reforçados e construídos padrões culturais nessas relações, que sedimenta ao longo dos
tempos, e que a isso se chama cultura1. Ao buscar na literatura a produção científica da
enfermagem sobre a família que acompanha a criança hospitalizada, cujo recorte
temporal foi de 1990 a 2011, na LILACS, BDENF e SciELO e utilizando os descritores
“família” e “criança hospitalizada” constatou-se dos 32 estudos selecionados, temas que
permearam a interação entre a equipe de enfermagem e o acompanhante da criança
hospitalizada; a participação da família no hospital durante a hospitalização da criança e
negociação do cuidado à criança entre a enfermagem e a família. Neste sentido, ainda é
um grande desafio as interações que se estabelecem entre a equipe de enfermagem e o
1

Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem Maternoinfantil da Escola de Enfermagem Anna Nery. Coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional
em Saúde da Criança do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG/UFRJ).
Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa de Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente (NUPESC)
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familiar, nas unidades de internação pediátrica, levando-se em consideração as
diferenças culturais dos diversos indivíduos que interagem no cuidado a esta criança e
como ele é construído através das interações no tempo e no espaço hospitalar. Verificase que dos sujeitos familiares, a mãe (86,8%) foi apontada como aquela que permanece
acompanhando a criança hospitalizada. Os outros membros da família, como as avós,
bisavós, tias e irmãs (13,2%), também se fazem presentes, contudo com menor
freqüência. Ressalta-se a questão do gênero feminino como prioritário nas instituições
hospitalares que historicamente foi educada para “maternar” e a desenvolver o “trabalho
doméstico”, entendido como sinônimo de cuidar da casa e das pessoas2. No estudo
sobre as interações entre familiares/acompanhantes e equipe de enfermagem no cuidado
à criança hospitalizada3 identificou-se que as interações entre a equipe de enfermagem e
os familiares/acompanhantes, no primeiro momento da internação, sofrem interferências
como: reações de medo, ansiedade e angústia; desconhecimento dos procedimentos
feitos com a criança; falta de confiança por parte dos familiares. Já ao longo da
internação, o relacionamento entre os sujeitos é considerado positivo, pois os familiares
percebem o carinho e atenção dispensados pela equipe de enfermagem no cuidado à
criança. O familiar/acompanhante consegue distinguir o profissional que tem boa relação
interpessoal daquele que tem competência para atender a criança. Outro aspecto a ser
pontuado diz respeito a apreensão da cultura hospitalar. Verifica-se que quanto maior a
freqüência de internações ou maior o tempo de permanência da família na instituição
hospitalar cuidando da criança, maior a apreensão do familiar da cultura hospitalar
denominado “Pátio familiar”1, ou seja, a utilização de terminologias ou ações que são
incorporadas pelos sujeitos através das interações ocorridas no tempo e no espaço. As
apreensões da cultura hospitalar estão em vários comportamentos da família, quais
sejam de simulação de contaminação do equipo de soro, ou mesmo do preenchimento do
equipo com cálice graduado para proteger a criança de infecções hospitalares ou de
novas punções, seja na utilização de terminologias científicas ou mesmo na lavagem das
mãos com a utilização de substâncias antimicrobianas e com maior freqüência do que
aquela desenvolvida no espaço domiciliar. No que se refere ao cuidado à criança,
verifica-se que não há determinação legal sobre o que deve ou não ser feito pelo familiar
no espaço hospitalar, contudo de um modo geral os cuidados desenvolvidos pela família,
são as mesmas desenvolvidas no domicílio, como: higiene corporal, alimentação oral,
troca de roupa de cama, troca de fraldas, além da manutenção da arrumação da unidade
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da criança. Neste sentido, o familiar acaba ocupando funções que não são pertinentes a
eles. A permanência da família no hospital e a proposta de fazê-los participantes implica
em um novo modo de pensar e organizar a equipe, contudo, constata-se que a família
tem sido considerada uma extensão da equipe de enfermagem. Os estudos indicam a
participação do acompanhante nos cuidados à criança, mas quais os cuidados podem ou
não ser delegados ao familiar? A equipe precisa identificar com bom senso, as
necessidades dos cuidados que devem ser desenvolvidos junto ao acompanhante, para
que este possa participar do cuidado a criança de forma que o (in)comum não vire uma
atividade comum. Sendo o direito da criança garantido pelo ECA é necessário reflexões e
discussões acerca de estudos que possam dar voz aos familiares/acompanhantes, tendo
em vista que este não é visualizado como unidade de cuidado e sim um elemento
importante para dar informações acerca da criança e a cuidar da criança na
hospitalização. Referências: 1. Geertz C A interpretação das culturas. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1989. 2. Moraes MLQ Cidadania no feminino. In: Pinsky J Pinsky CB
História da cidadania. 5 ed, São Paulo: Contexto, 2010. 3. Souza TV Oliveira ICS.
Interação familiar/acompanhante e equipe de enfermagem no cuidado à criança
hospitalizada: perspectivas para a enfermagem pediátrica. Esc Anna Nery, 2010 jul-set,
14(3):551-559.
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MESA REDONDA 2 - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA APOIAR
O ENSINO E AS PRÁTICAS DE CUIDADO EM ENFERMAGEM
NEONATAL, PEDIÁTRICA E HEBIÁTRICA

Desenvolvimento de jogos educativos e o processo de solicitação e
aquisição de registro de marca2
Profª Drª Luciana de Lione Melo2

1. Introdução
A educação lúdica está presente em nosso cotidiano e possui,
atualmente, uma vasta rede de conhecimentos na área da educação, psicologia,
sociologia e demais áreas afins.
O propósito da educação lúdica é o de explicar e explicitar as relações
múltiplas do ser humano em seu contexto histórico, social, cultural e psicológico,
enfatizar a libertação das relações passivas, estimulando relações reflexivas,
criadoras e socializadoras, fazendo do ato de educar um compromisso
consciente, intencional, de esforço, sem perder o caráter de prazer, de satisfação
individual e modificador da sociedade1.
Buscar apropriar-se dos conhecimentos, problematizar e estudar é
realmente um trabalho penoso e difícil, que exige disciplina intelectual2. Sendo o
homem sujeito de sua história, toda ação educativa deverá promover o indivíduo,
sua relação com o mundo por meio da consciência crítica, da libertação e de sua
ação concreta com o objetivo de transformá-lo. Assim, só é possível atirar-se em
uma atividade séria se dela tivermos prazer e satisfação.
Uma das formas de apreender conteúdos formadores essenciais de
modo prazeroso se dá através dos jogos. Desde a antiguidade, egípcios, romanos
1 Pesquisa subsidiada pelo PAPDIC – Programa de Auxílio à Pesquisa a Docente em Início de Carreira – Faepex- Unicamp.
2 Professora Doutora da Área de Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente do Curso de Graduação em Enfermagem – Faculdade de Ciências Médicas –
Unicamp. Pesquisadora do Grupo de Estudos do Brinquedo – GEBrinq – Unifesp.
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e maias, já utilizavam os jogos como meio de transferir conhecimentos,
valores e padrões da vida social para os mais jovens3. Com a ascensão do
cristianismo, os jogos perderam seu valor e significado, mas a partir do século XVI
e XVII, oshumanistas perceberam o valor educativo dos jogos, sendo que os
colégios jesuítas foram os primeiros a recolocá-los em prática1.
A partir daí, educadores e historiadores como Ariès, Rousseau,
Pestalozzi, Froebel, Dewey, Montessori, Piaget, dentre outros, passaram a utilizar
o jogo no processo educacional infantil como meio de enriquecimento intelectual.
Mas só é possível educar, por meio dos jogos, as crianças ? E os
adultos ?
Huizinga, em seu livro Homo Ludens, afirma que o jogo é considerado
como uma das principais premissas básicas do ser humano4. A capacidade lúdica
do adulto está relacionada a sua pré-história de vida, ou seja, a sua cultura. Faz
parte da apropriação de um saber, que progressivamente vai se instalando na
conduta do indivíduo, face ao seu modo de viver5.
Na vida do adulto, o jogo destaca-se no campo do lazer sendo modesta
e relativamente recente a sua presença no campo da formação específica.
O jogo realiza-se através da atuação dos participantes que concretizam
as regras possibilitando a imersão na ação lúdica. Enquanto tal tem a propriedade
de liberar a espontaneidade dos jogadores, o que significa colocá-los em
condição de lidar com sua criatividade, com regras pré-definidas e até com a
criação de novas regras6.
Nesta perspectiva, a brincadeira deixa de ser “coisa de criança” e
passa a se constituir em “coisa séria”, digna de estar presente entre recursos
didáticos capazes de compor uma ação docente comprometida com os alvos do
processo ensino-aprendizagem que se pretende atingir.
No entanto, o modo de viver contemporâneo tem afastado os
indivíduos do convívio lúdico e a agitação cotidiana e a competitividade
profissional tem gerado problemas emocionais de diversas ordens.
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A vivência acadêmica do aluno de graduação faz parte deste viver
contemporâneo e aqui, mas especificamente, o aluno de graduação em Enfermagem tem
essa vivência exacerbada pelo lidar cotidiano com o sofrimento físico e psíquico de seus
clientes, podendo levar ao que Vygotsky denomina de processo de fossilização da
conduta, manifestado através da mecanização e automatização das rotinas diárias7.

A partir desta concepção, podemos inferir que o comportamento
humano não é hereditário, mas construção sistemática e permanente para
atender às necessidades com as quais o indivíduo se depara em todos os
momentos importantes de sua vida.
Assim, educar o aluno de graduação em Enfermagem de forma lúdica,
por meio dos jogos, poderia minimizar as adversidades cotidianas e ainda,
impulsioná-lo a um processo ensino-aprendizagem em enfermagem pediátrica
mais prazeroso e satisfatório.
A idéia de um ensino despertado pelo interesse do aluno passou a ser
a força que comanda o processo de aprendizagem e o professor deve ser um
gerador de situações estimulantes eficazes8. É neste contexto que o jogo ganha
espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem, na medida em que propõe
estímulo ao interesse do aluno, desenvolve sua experiência pessoal e social,
ajuda-o a construir novas descobertas e simboliza um instrumento pedagógico
que leva o professor à condição de condutor, estimulador e avaliador de
aprendizagem.
Desta forma, a utilização dos jogos envolvendo conteúdos curriculares,
torna a aula mais atraente e intensa, resgatando o prazer de aprender e
devolvendo ao professor seu papel de colaborador na formação de indivíduos
mais reflexivos.
A educação lúdica através dos jogos, em enfermagem pediátrica,
possibilitará romper o discurso autoritário presente na sala de aula, permitindo
que o aluno seja sujeito de sua aprendizagem, além de estimular sua criatividade
enquanto um valor fundamental para que se instaure um novo paradigma, um
novo sistema de aprender a aprender.
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É uma perspectiva de libertar-nos de um tempo mecânico, que não muda,
tentando recuperar a dimensão humana que a contemporaneidade desautorizou quando
instaurou a fragmentação entre o racional e o sensível9. Nossa esperança é de que
quanto mais rígidas são as estruturas, mas sujeitas a rachaduras elas estão.

2. Desenvolvimento dos jogos educativos
2.1. Histórico
Trata-se de um projeto cujos objetivos específicos foram: conhecer e
manipular os mais diversos jogos apreendendo seus propósitos; criar jogos que
possibilitassem educar em enfermagem pediátrica de forma lúdica; criar jogos que
pudessem colaborar com os alunos de graduação, subsidiando-os no processo de
educação em saúde em enfermagem pediátrica.
O desenvolvimento de jogos educativos no contexto do Curso de
Graduação em Enfermagem da Unicamp iniciou-se com a implantação de uma
brinquedoteca no espaço físico do Departamento de Enfermagem, com o intuito
de facilitar o processo ensino-aprendizagem em enfermagem pediátrica, cujo
paradigma é um novo sistema de aprender a aprender, inspirado numa
concepção de educação para além da instrução.
Como se trata de uma brinquedoteca para jovens - o aluno de
graduação em Enfermagem - não há necessidade que o espaço físico seja
apenas para esse fim, podendo ser compartilhado com outros. O que não deve
deixar de ser, é um espaço prazeroso, onde os jogos e brinquedos façam a magia
do ambiente10.
Após a compra dos jogos, realizou-se sua catalogação manual,
baseada na classificação de brinquedos segundo o International Council
Children’s Play – ICCP (Parte 2). O ICCP é um meio prático de classificação de
brinquedos, simples, genérico e aproveitável no cotidiano, pois classifica o que
existe – os brinquedos, segundo o que se faz – seu jogo. Considera dois aspectos
que podem ser utilizados juntos ou separadamente: a classificação psicológica
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por categorias de valores ou funções educativas e a classificação por
família de brinquedos11.
O acesso dos alunos de graduação em Enfermagem à brinquedoteca
ocorre durante as aulas teóricas e práticas da disciplina Assistência de
Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente I. A disciplina conta com
carga horária total de 120 horas. É oferecida no 1º semestre, para alunos do 5º
período do curso de graduação em enfermagem. Tem como objetivo oferecer aos
alunos subsídios que norteiem a assistência de enfermagem à criança, ao
adolescente e às suas famílias, utilizando as políticas públicas de saúde,
bemcomo ações preventivas e educativas, tendo como referência o nível de
atenção primária e secundária à saúde.
O conteúdo específico referente à utilização dos jogos na assistência à
criança e ao adolescente e sua família, num total de 14 horas, são parte do
conteúdo teórico-prático da disciplina.
As atividades teórico-práticas realizadas, em grupo de seis alunos, na
brinquedoteca, são organizadas da seguinte forma: duas horas para conhecer e
manipular os mais diversos jogos apreendendo seus propósitos; 12 horas para
criar jogos que possibilitem educar em enfermagem pediátrica de forma lúdica.
Ao final da disciplina, os alunos apresentam os jogos e, no semestre
posterior, na disciplina Assistência de Enfermagem na Saúde da Criança e do
Adolescente II, os jogos são testados por crianças segundo a faixa etária
recomendada em cada jogo e, a partir desta experiência é elaborado um relatório
o qual emiti os aspectos positivos e negativos, além das necessidades de
reformulação. Vale ressaltar que os alunos não utilizam o próprio jogo, mas sim
um jogo elaborado por outro grupo.
2.2. Os jogos educativos – parte I
A produção dos jogos educativos acontece desde 2005 e, neste
período foram produzidos os seguintes jogos:
2.2.1. A produção de 2005 e 2006
1) Aprendendo sobre o Corpo Humano
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Indicado para crianças com idade a partir de 10 anos, podendo ter de
dois a seis jogadores. Seu objetivo é ensinar à criança sobre o funcionamento do
corpo humano em geral e dos sistemas respiratório, circulatório e digestório.
2) Pandemia
Indicado para crianças com idade a partir de 10 anos, podendo ter de dois a
seis jogadores. Seu objetivo é ensinar à criança o significado da palavra Pandemia e
suas conseqüências para o mundo.

3) Questão de Saúde
Indicado para crianças com idade a partir de 10 anos, podendo ter no
mínimo dois e no máximo seis jogadores, ou duas equipes. Seu objetivo é
proporcionar à criança conhecimentos sobre saúde e doenças, prevenção de
acidentes, higiene, alimentação, corpo humano e variedades e curiosidades.
4) Crescendo e Aprendendo
Indicado para adolescentes, podendo ter no mínimo dois e no máximo
três jogadores. Seu objetivo é proporcionar ao adolescente, conhecimentos sobre
doenças sexualmente transmissíveis - DST, anticoncepção, drogas e qualidade
de vida.
5) Paradigma
Indicado para crianças com idade a partir de 10 anos, podendo ter no
mínimo dois e no máximo seis jogadores. Seu objetivo é proporcionar a criança
conhecimentos sobre os órgãos e funções do corpo humano.
6) Aprenda sobre o nosso corpo brincando
Indicado para crianças com idade a partir de 10 anos, podendo ter no
máximo dois jogadores. Seu objetivo é proporcionar à criança conhecimentos
sobre o corpo humano, onde ela irá aprender sobre funções e localização dos
órgãos do tórax e do abdome.
7) O “X” da Saúde
Indicado para crianças com idade a partir de 10 anos, e pode ter no
mínimo dois e no máximo cinco jogadores. Tem como objetivo educar em saúde e
estimular a criança na formação de palavras, ampliando seu vocabulário.
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8) Saúde em Jogo
Indicado para crianças com idade a partir de 10 anos, podendo ter no
mínimo dois e no máximo quatro jogadores. Seu objetivo é proporcionar à criança
conhecimentos sobre prevenção de doenças relacionadas à água, alimentos e
insetos.
A partir da produção descrita, iniciamos a processo de solicitação e aquisição
de registro de marca que será descrito posteriormente.

2.3. Os jogos educativos – parte II
2.3.1. A produção de 2007, 2008, 2009, 2010
1) Jogo do Mico
Indicado para crianças com idade entre três e seis anos, com três a seis
participantes. O objetivo é fazer o maior número de pares possíveis. Os temas
expostos nas cartas são: higiene corporal e bucal, vestimentas, alimentação,
cuidados com o ambiente, educação no trânsito, segurança e educação escolar.
2) Imagem e mensagem
Indicado para crianças de três e quatro anos. É um livro quebra-cabeça
e tem como objetivo estimular o aprendizado de cuidados de higiene.
3) Tá na Mesa Pessoal!
Indicado para crianças pré-escolares. O objetivo é conseguir os cinco
ingredientes que compõem uma dieta saudável. Desta forma, os jogadores
aprendem sobre dieta nutritiva e balanceada.
4) Reciclando – uma maneira divertida de aprender a salvar o mundo
Indicado para crianças a partir de cinco anos, com dois a quatro
participantes. Tem como objetivo limpar a cidade por meio da reciclagem, de
modo que a criança aprenda sobre os tipos de lixo e o respectivo descarte
adequado.
5) Caixa Mágica
Indicado para crianças entre quatro a seis anos. O objetivo é o
desenvolvimento da coordenação motora e da percepção tátil.
6) Figura e ação
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Indicado para crianças de cinco e seis anos. O objetivo é estimular a o
autocuidado e a prevenção de acidentes, por meio de imagens.
7) Amarelinha Saudável
Indicado para pré-escolares e escolares. A criança deve pular amarelinha e
evitar pisar nos números onde há situações não saudáveis.

8) Escobanho
Indicado para crianças com idade entre três e cinco anos, podendo ser
uma dupla ou uma pessoa por painel. Tem como objetivo estimular o aprendizado
da criança em relação às práticas de higiene corporal e bucal.
9) Montando o seu corpo
Indicado para crianças de quatro a seis anos. Seu objetivo é estimular
o aprendizado da criança sobre as diferenças entre meninos e meninas (corpo e
roupas), além de estimular o conhecimento sobre o seu próprio corpo.
10) Fases da vida
Indicado para crianças pré-escolares. Tem como objetivo iniciar o aprendizado da
criança sobre as diferenças das fases do desenvolvimento do ser humano e suas
características.

11) Corrida pela saúde
Indicado para crianças entre cinco e seis anos. Tem como objetivos estimular a
capacidade da criança em recordar e refletir sobre algumas questões referentes à
alimentação, higiene e saúde.

3. O processo de solicitação e aquisição de registro de marca
3.1. Propriedade intelectual

A propriedade intelectual é um instrumento essencial na difusão do
conhecimento e para sua transformação em benefícios sociais. Constitui também
excelente meio para aproximar universidade e empresa, beneficiando ambas as
partes e favorecendo o avanço tecnológico. No cenário internacional, são muitas
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as pesquisas realizadas nas universidades transferidas para a indústria que
chegam com sucesso ao mercado. No Brasil, o interesse pelos direitos de
propriedade intelectual e a cooperação universidade-empresa têm se intensificado
nos últimos cinco anos12.
O processo se iniciou com uma solicitação de informação à Agência de
Inovações da Unicamp – INOVA, pois não conhecíamos as modalidades de propriedade
intelectual – patentes e marcas e, também qual seria a mais adequada para os jogos
educativos.

De posse das informações, preparamos um relatório contendo
informações detalhadas sobre os jogos educativos, inclusive com fotos de
diversos ângulos. É permitido o envio de um exemplar do jogo. Este relatório foi
aprovado nas diversas instâncias da Universidade e encaminhado a Inova que
deu prosseguimento à solicitação de registro de marca junto ao Instituto Nacional
de Propriedade Industrial-INPI.

3.2. Marca
Marca é todo sinal distintivo, visualmente perceptível que identifica e
distingue produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa, bem
como certifica a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou
especificações técnicas. A marca garante ao proprietário o direito de uso
exclusivo em todo o território nacional em seu ramo de atividade econômica13. O
registro de uma marca tem duração de 10 anos, mas pode ser prorrogado
indefinidamente.
Antes de solicitar a marca, é importante definir a natureza do uso da
marca e sua forma de apresentação. As marcas, quanto à natureza da sua
utilização podem ser de produtos, de serviços, coletivas ou de certificação. As
marcas de produtos ou de serviços são as mais comuns, pois elas vão identificar
um produto específico ou um serviço prestado. As marcas coletivas identificam
produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade,
enquanto as marcas de certificação atestam a conformidade de um produto ou
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serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente
quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada13.
Com relação à sua forma de apresentação, podem ser de quatro
formas: marca nominativa, marca figurativa, marca mista ou marca
tridimensional. Marca nominativa é aquela constituída apenas por palavras, ou
combinação de letras e/ou algarismos, sem apresentação fantasiosa. A marca
figurativa é constituída por desenho, imagem, formas fantasiosas em geral. A
marca mista combina elementos nominativos e figurativos, enquanto a marca
tridimensional

é

a

marca

constituída

pela

forma

plástica

distintiva

e

necessariamente incomum doproduto13. No caso dos jogos, trata-se de marca
de produtos, forma de apresentação nominativa.
É essencial realizar uma busca prévia para saber se uma marca consta
no banco de dados do INPI. Após o preenchimento dos formulários, procede-se
ao pagamento do registro que varia entre R$120,00 e R$400,00/marca. O prazo é
variado, pois para cada etapa do processo há o período de análise, de divulgação
do resultado e de recurso próprio e/ou externo, variando de um a dois anos.

4. Considerações Finais
A contemporaneidade exige que aliemos novos paradigmas ao
processo educacional, onde a qualidade deve prevalecer sobre a quantidade, a
cooperação sobre a competição e a parceria sobre a dominação, onde o
crescimento é visto como soma da colaboração e responsabilidade de todos.
Sabemos que a qualidade de ações que visam um processo
educacional mais amplo com a construção do conhecimento compartilhada entre
professor-aluno, depende da compreensão do significado de parceria, que não
significa competição e sim união.
Vale ressaltar que a ludicidade – vista até então como algo sem
importância no processo de desenvolvimento humano – atualmente é estudada
como fundamental, fazendo com que cada vez mais se produzam estudos
científicos para compreender as diversas dimensões do comportamento humano
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e novas formas de intervenção pedagógica como estratégia facilitadora do
processo ensino-aprendizagem.
A aquisição das marcas, além de finalizar uma etapa de produção e
reflexão de uma estratégia pedagógica para educação em saúde em enfermagem
pediátrica, deu visibilidade aos jogos educativos como produtos tecnológicos de
baixo custo.
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NOSSAS CRIANÇAS: JANELAS DE OPORTUNIDADES
- INOVAÇÃO TECNOLÓGICA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE 3

Maria De La Ó Ramallo Veríssimo4

Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar esse relato de um
trabalho que teve início em 2001 no município de São Paulo, com um grupo de
profissionais comprometidos com a melhoria das condições de saúde e desenvolvimento
infantil.
O convite para apresentar a experiência do Projeto Nossas Crianças: Janelas de
Oportunidades nesta mesa, cujo tema é “Inovações tecnológicas para apoiar o ensino e
as práticas de cuidado em enfermagem neonatal, pediátrica e hebiátrica”, tem em conta a
compreensão ampliada das tecnologias e é nessa visão que se encaixa esse Projeto.
O objetivo então, hoje, é apresentar os conceitos e instrumentos que se constituem na
tecnologia de um projeto de promoção de Desenvolvimento Infantil elaborado no
município de São Paulo (SP), durante a implantação da estratégia de Saúde da Família.
O projeto Nossas crianças nasceu com a missão de apoiar os trabalhadores de saúde da
família na construção do novo modelo de atenção, que visa à clínica ampliada, como um
compromisso radical com a pessoa/usuário do serviço e responsabilização pela atenção
prestada.
Ele vem responder às novas demandas da estratégia de saúde da família, que só
começou a ser implantada no município de São Paulo em 2001. Nessa época, a equipe
responsável pela implantação propôs a realização de projetos que atendessem à
necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias para apoiar a mudança do
modelo de assistência.
Foi então formado um grupo de pessoas que responderam ao convite daquela equipe
para, voluntariamente, elaborar conhecimentos e práticas que sustentassem a

3

Apresentado no IV Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal, São Luis (MA), outubro
de 2011.
4
Enfermeira. Profª Drª da Escola de Enfermagem da USP.
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reorganização do trabalho em saúde para promover a saúde e o desenvolvimento de
crianças, com foco no período de 0 a 6 anos.
O grupo técnico foi composto mediante convite da coordenação da implantação do PSF
no município de São Paulo e contou com profissionais de variadas formações e
experiências em projetos de saúde e comunitários vinculados às seguintes instituições:

Secretaria Municipal de Saúde – Atenção Básica e área técnica da Saúde
da Criança e da Pessoa com Deficiência da COGEST (coordenadoria de
desenvolvimento da gestão descentralizada).
Escola de Enfermagem da USP – Núcleo de Apoio às Atividades de
Cultura e Extensão – assistência de enfermagem em saúde coletiva.
Centro de Recuperação e Educação Nutricional - CREN (UNIFESP).
Pastoral da Criança.
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) – financiou a
reprodução dos materiais educativos.
Associação Comunitária Monte Azul – também gerenciou os recursos
repassados pelo UNICEF.

O mapa ilustra as regiões em que foi realizado o projeto piloto de
implantação. Foram selecionados os distritos de saúde do município
de São Paulo que apresentavam:


Maior contingente de crianças menores de 5 anos



Maior incidência de partos prematuros



Maior incidência de gravidez na adolescência



Concentração de famílias com renda precária

Observa-se a distribuição desses distritos nas várias regiões do
município, que abarcavam cerca de 70 Unidades de Saúde da
Família, com 300 equipes de saúde.
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Desde o início, tendo como eixo condutor a proposição da construção participativa, o
grupo técnico assumiu a coordenação conjunta das atividades com a proposição de
trazer as equipes de saúde e os parceiros para comporem o trabalho.
O ponto de partida do projeto foi a necessidade de construção de novas tecnologias para
contemplar ações de promoção da saúde infantil, no âmbito da atuação com famílias,
particularmente as socialmente vulneráveis.
Assim, o grupo partiu da concepção de que a nova tecnologia teria como função dar
suporte à reorganização do trabalho em saúde, de maneira a possibilitar que as ações
profissionais se constituíssem em uma resposta organizada às necessidades de saúde,
numa visão ampliada.
Nesse sentido, o grupo estabeleceu que a nova tecnologia a ser construída deveria
contemplar conhecimentos e práticas dos profissionais, das famílias e das comunidades
voltadas à promoção do DI de crianças de 0 a 6 anos, mediante fortalecimento dos
cuidados familiares e comunitários à gestante e à criança pequena.
O início do trabalho foi descrever os conceitos principais a serem propostos como
orientadores da tecnologia, entendidos como as contribuições que cada um estava
trazendo para o trabalho conjunto:
Competências familiares
Conhecimentos, saberes e habilidades que, somados à amorosidade de atitudes e
práticas das famílias, facilitam e promovem a sobrevivência, o desenvolvimento, a
proteção e a participação das crianças.
O conceito de competências familiares foi introduzido pelo UNICEF e trabalhado no grupo
associado ao de patrimônio, tendo em vista evitar a visão de qualificação das famílias em
competentes e incompetentes.
Patrimônio
Conjunto de recursos dos quais as pessoas dispõem para garantirem, a si mesmas e a
seus familiares, maior segurança e melhor padrão de vida.
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Constituem o patrimônio da pessoa/família: trabalho, saúde, educação, moradia,
habilidades pessoais e relacionamentos (familiares, de vizinhança, de amizade,
comunitários e institucionais).
Assim, a aproximação aos sujeitos, sejam os próprios profissionais, sejam as famílias e
crianças, pressupõe privilegiar seus patrimônios e não suas carências, como
frequentemente ocorre.

Cuidado
O conceito de cuidado adotado parte da premissa de que ele não é natural, mas
construído socialmente e influenciado por questões históricas, políticas, econômicas,
dentre outras. Ainda, que cuidar de crianças é uma tarefa para a qual as pessoas
precisam ser preparadas e apoiadas: promover o conhecimento e a compreensão sobre
o processo de desenvolvimento infantil e as necessidades decorrentes deste processo é
função dos trabalhadores que atuam na atenção à criança.
Esse conceito foi trabalhado associado ao de necessidades essenciais da infância,
entendidas como as necessidades que fornecem os fundamentos para que a criança
alcance seu potencial intelectual, social, emocional e físico. As necessidades essenciais
estão associadas à sobrevivência e ao desenvolvimento integral da pessoa, portanto,
relacionam-se a todas as crianças, de qualquer origem étnica, classe social, condição
física e mental. Portanto, ainda que priorizando as intervenções com as famílias com
maiores dificuldades, todo o material produzido é útil e adequado ao trabalho com
quaisquer crianças e famílias.
Entendeu-se que o cuidado deveria constituir o eixo condutor das ações de promoção da
saúde infantil, focando-se então os instrumentos nos cuidados diários que favorecem o
crescimento e o desenvolvimento integral.

Resiliência
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A resiliência foi também um conceito chave no trabalho, tendo em vista sua importância
como alicerce do desenvolvimento da pessoa. O conceito explica que crianças que têm
interações contínuas com pessoas que cuidam bem delas tornam-se melhor preparadas,
biológica

e

emocionalmente,

para

aprenderem

e

trabalharem

estresses

e

desapontamentos do dia a dia de suas vidas.

Família
O conceito de família foi um dos conhecimentos colocados para o debate e, dentre outros
aspectos relativos a esse conceito, destaca-se a reflexão sobre o concreto versus o
idealizado, isto é, a importância de compreender e trabalhar com a diversidade presente
no mundo real nas formas de ser família, ao invés de comparar este real a um modelo
idealizado e classificá-lo então como adequado ou inadequado.

Pessoa/Família em condições adversas
Entender o conceito Pessoa/Família em condições adversas passa por compreender que,
em função da excessiva situação de privação, ficam sem uma perspectiva de vida futura.
Tal situação pode desencadear a privação da capacidade de liberdade, ou reduzida
capacidade humana de decidir, de fazer uso de sua liberdade, mostrando-se inclusive
desinteressadas pela vida e sem energia para enfrentar seu cotidiano.

Rede Social da Família
Entendida como um conjunto de relações interpessoais a partir das quais a pessoa e ou a
família mantêm sua própria identidade social.
A rede social é assim um recurso das famílias, mas também da equipe de saúde que
atua com essas famílias. Ao mesmo tempo em que faz parte da rede e apoia diretamente
as famílias, a equipe de saúde encontra, nos outros membros da rede, apoio e
complementaridade para o trabalho com as famílias.
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Quanto às práticas, o quadro a seguir lista algumas diferenças entre as tradicionais,
pautadas no modelo assistencial biomédico, e as propostos no projeto Nossas Crianças.
O modelo da promoção não descarta as práticas anteriores, mas as amplia, ao incluir
novas perspectivas.

Práticas tradicionais

Projeto Nossas Crianças

Especialistas em pediatria

Profissionais generalistas

Finalidade diagnóstica

Promoção da saúde

Variáveis da criança

Variáveis do contexto

Abordagem da criança

Abordagem da família

Consultas ambulatoriais

Contato no ambiente de vida

Testes e medidas

Observação e descrição

Perfil de saúde ou doença

Processo saúde-doença

Análise e devolutiva técnica

Construção de saberes compartilhados

Encaminhamento

Acolhimento

Família receptora de orientações

Família agente de cuidados

Serviço de assistência

Organização da comunidade

Objetivo: tratamento

Objetivo: inclusão

Ação pontual

Processo contínuo
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Esse marco conceitual foi organizado em um caderno, com a proposta geral do projeto(1).
Todo o conteúdo foi então submetido às equipes, gestores e parceiros do PSF nas
regiões envolvidas, numa oficina, em abril de 2002. Seguiu-se um trabalho de grupo para
caracterização da situação da infância em seus locais, reflexão sobre as práticas
cotidianas dos trabalhadores frente aos conceitos apresentados e propostas de
fortalecimento do DI, levando em conta as potencialidades do cuidado na Família e nas
Redes Sociais.
Os participantes avaliaram a proposta como relevante e manifestaram interesse em atuar
como atores do projeto, por seu potencial de apoio às equipes na abordagem do DI, na
promoção de condições favoráveis e estimulação adequada, fortalecimento das
competências familiares, ao rever a postura de atendimento com maior escuta, suporte e
interesse pelas famílias; por ampliar a atenção ao DI, contemplando o ambiente, as
oportunidades e as relações - criar cultura de cuidados afetivos; por propor o suporte às
famílias, considerado um importante instrumento para abordagem da violência doméstica
(com possível repercussão na violência social).
Definiu-se conjuntamente que a continuidade do trabalho deveria ser para a elaboração
de um material educativo para as famílias e um material de apoio para as equipes.
Os materiais educativos foram apresentados na II Oficina, em agosto de 2002 - 1ª versão
da cartilha da família e da ficha de acompanhamento dos cuidados. O debate sobre a
pertinência e clareza dos conteúdos escolhidos, formato, ilustrações, etc. gerou um
conjunto de críticas e sugestões que redefiniu a continuidade da elaboração dos
materiais.
Em maio de 2003, ocorreu a III Oficina do Projeto, para lançamento dos materiais
educativos:
 Cartilha e manual de apoio “Toda hora é hora de cuidar” (2, 3)
 Ficha de acompanhamento dos cuidados para a promoção da saúde da criança (4)

O conteúdo e o formato da cartilha e do manual foram elaborados tendo em vista serem
atrativos, estimulantes, de fácil compreensão, para garantir utilização pelas famílias e
todos os trabalhadores das USF.
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No manual, os temas são apresentados aos profissionais como subsídios para a
conversa com as famílias e, assim, além de conteúdos, são sugeridas estratégias e
pontos chave a serem trabalhados nos contatos com as famílias. Ao mesmo tempo,
buscou-se manter flexibilidade na organização das atividades, para possibilitar que os
profissionais usassem sua criatividade e conhecimentos.
O título do manual e da cartilha, “Toda hora é hora de cuidar”, dá a dimensão da nova
tecnologia.
A ficha é um instrumento de apoio, um roteiro, para ser utilizado nos atendimentos de
saúde da criança; relaciona cuidados essenciais nas áreas de saúde, higiene,
alimentação, amor e segurança, prevenção de acidentes e brincadeira, para orientar os
profissionais na conversa sobre os cuidados que promovem o DI com as famílias, seja
durante a consulta no serviço, ou visita domiciliária, seja durante atividades grupais.
Foram ainda elaborados recursos de divulgação, visando estimular todo o pessoal dos
serviços como as famílias usuárias: folder, logomarca e cartaz para divulgação do projeto
nas unidades.
O tema Janelas de Oportunidades foi uma contribuição do UNICEF e se relaciona aos
períodos críticos do DI, durante os quais há maior possibilidade da aquisição de
determinadas competências de desenvolvimento. Cabe destacar que isso não restringe a
noção de DI, uma vez que também se consideram outros aspectos do desenvolvimento,
como a plasticidade do organismo, mas é um foco importante a ser considerado nas
ações de promoção, uma vez que a gestação e os primeiros anos podem ser
considerados os alicerces do DI.
Ainda como parte da tecnologia, as oficinas de formação para incorporação do material
foram realizadas com estratégias participativas e dinâmicas de grupo, procurando
garantir ambiente acolhedor, sem perder de vista os conteúdos técnicos. Ao mesmo
tempo, buscaram proporcionar aos profissionais experiências de “ser cuidado” bem como
vivências que possibilitassem maior compreensão da importância da tecnologia relacional
proposta. As reflexões e atividades visaram o empowerment dos profissionais, como uma
condição necessária para a promoção do empowerment comunitário.
Para implantação do projeto piloto, foram produzidos e distribuídos os produtos como
segue:
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•

Cartilha da família: 45.000 exemplares (esgotada)

•

Manual de apoio da equipe SF: 5.000 exemplares (3.500 distribuídos)

•

Ficha de acompanhamento dos cuidados: 100.000 (60.000 distribuídas)

Outro aspecto importante da implantação da tecnologia leve foi estruturar o
acompanhamento das ações locais, mediante contatos planejados e formação das redes
regionais de ‘reeditores’. As redes tiveram como objetivo garantir a sustentação dos
vínculos formados durante as oficinas de formação e a contínua troca de experiências
entre os profissionais ‘reeditores’ – dificuldades, avanços, conquistas.
A avaliação dos produtos e processos foi realizada com um grande projeto de pesquisa,
cujos resultados (5, 6) mostraram que:
 O projeto estimulou e apoiou o protagonismo dos profissionais de saúde no diálogo
com as famílias acerca do cuidado efetivo para a promoção do desenvolvimento da
criança
 Cartilha e ficha são instrumentos de Promoção da Saúde da Criança, pois
favorecem aproximação efetiva com as famílias
 As estratégias de formação participativa e emancipatória apoiaram a construção
coletiva e criativa dos planos locais de implantação do projeto, potencializando sua
capacidade de gerar mudanças e aumentando a satisfação dos profissionais no
exercício dessas práticas
 Embora não tenha sido possível avaliar o impacto das ações educativas no
comportamento das famílias no período da pesquisa, pode-se verificar a aceitação
dos conteúdos e práticas das equipes voltadas para os aspectos ampliados do DI.

Atualmente, o material está incluído no ensino de graduação na EEUSP e temos
perspectiva de introduzi-lo na atualização de protocolos de enfermagem na rede básica.
Além disso, serve como base de uma das intervenções-chave do Projeto de estímulo a
ações de promoção do DI apoiado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal – 6
municípios em SP. Entendemos que a tecnologia desenvolvida contempla três frentes: a
clínica ampliada na puericultura, o registro de ações em DI e a proteção emocional da
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criança nos atendimentos que envolvem procedimentos potencialmente ameaçadores,
como os dolorosos.
Como essa apresentação só possibilita uma aproximação relativa ao conteúdo da
experiência do projeto, a guisa de finalização, eu destacaria que essa tecnologia tem
como principal sentido constituir-se num recurso para os profissionais atuarem em prol da
efetivação de um cuidado mais integral, garantindo o direito das crianças a uma vida mais
digna, saudável e feliz.
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O

ENFERMEIRO

E A

AVALIAÇÃO

DO

DESENVOLVIMENTO

DE

CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Maria Vera Lúcia Moreira Leitão Cardoso
Profa. Associada da Universidade Federal do Ceará
Bolsista de Produtividade 1D CNPq

Buscar o entendimento acerca da avaliação do desenvolvimento infantil, em
especial da criança portadora de deficiência (criança com necessidades especiais), e sua
interface com o papel do Enfermeiro constitui-se em uma tarefa por demais desafiadora
e empolgante. Refletir, discutir e possibilitar aberturas de caminhos e aplicação de
estratégias neste contexto permite, numa visão mais coletiva, fortalecer a inserção do
enfermeiro na equipe multiprofissional de forma mais crítica e sistematizada.
Conhecer e entender o conceito de desenvolvimento infantil é um dos
primeiros passos, que dependendo da percepção e especialidade, pode apresentar
diversas descrições. Entretanto, pode-se destacar que desenvolvimento infantil é um
processo que se inicia desde a vida intrauterina, e envolve vários aspectos, como o
crescimento físico, a maturação neurológica e a construção de habilidades relacionadas
ao comportamento, às esferas cognitiva, afetiva e social da criança(1).
Assim, vale salientar que na trajetória histórica das pessoas consideradas
especiais, muitos conceitos têm sido apontados para compreensão a respeito da
participação das mesmas na sociedade como ser produtivo, munido de capacidades,
sentimentos, direitos e deveres. Atualmente, entende-se que as Pessoas com deficiência
(PcD) são aquelas que têm impedimentos nos segmentos motor, mental, sensorial. Neste
grupo, estão as Crianças com Necessidades Especiais de Saúde, ou seja, as CRIANES
que representam uma população que demanda cuidados especiais de saúde, de
natureza temporária ou permanente, podendo apresentar múltiplos diagnósticos médicos,
requerendo dependência contínua dos serviços de saúde e de diferentes categorias
profissionais(2).

50

Portanto, para que o enfermeiro atue de forma mais segura possível no
acompanhamento do desenvolvimento das crianças com necessidades especiais, faz-se
necessário referir os principais fatores de risco alterações nesse processo. Dentre os
fatores causais, têm-se os pré-natais, perinatais e pós-natais. Quanto às causas prénatais, incluem-se as doenças maternas, como hipertensão, diabetes, cardiopatias,
infecções congênitas, uso de álcool e drogas. Às causas perinatais, citam-se, entre
outras, a prematuridade, o baixo peso ao nascer, retardo no crescimento uterino,
hiperbilirrubinemia, hipoxia neonatal grave, infecções. As causas pós-natais englobam
meningite, sarampo, desnutrição, acidentes domésticos, de trânsito e violência
doméstica(1).
O conhecimento desses fatores está relacionado à inserção do enfermeiro no
contexto da criança com necessidades especiais. A formação do enfermeiro, seja nos
níveis

de

graduação

e/ou

pós-graduação,

requer

maior

investimento

para

conscientização da tamanha envergadura que é atuar junto à criança-família em
situações de risco para alterações nos desvios de saúde, especificamente no
desenvolvimento. Conforme as diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa com
Deficiência, a capacitação de recursos humanos em saúde para o cuidado a esta
clientela é prioritária e nesta encontra-se o enfermeiro que, por sua vez, possui formação
generalista que o capacita a atuar na promoção, proteção, recuperação e reabilitação da
saúde, tanto dos indivíduos como da família e/ou comunidade(3).
Logo,

o

enfermeiro

deveria

apresentar

condições

de

realizar

o

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, priorizando estratégias para
atender às necessidades afetadas dessa criança. No entanto, para tal feito, é necessário
considerar que elas apresentarão as doenças peculiares à infância igualmente as outras
crianças. Porém, algumas dificuldades podem surgir e, diante disso, o enfermeiro (a)
deve estar munido de conhecimento para fortificar sua atuação, como em situações de
fragilidades quanto ao apego mãe-filho, relação entre criança, família e enfermeiro;
viabilização de avaliações e tratamento mais precocemente possível para não
desembocar em um prognóstico desastroso para criança e família.
Como educador em saúde, o enfermeiro compartilha com a criança e a família
situações de saúde/doença, promove orientações quanto à evolução do crescimento e do
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desenvolvimento infantil, reforça condutas positivas, propõe alternativas à família para a
resolução de problemas e mantém sempre apoio e confiança mútua. Contudo, constatase deficiente atuação do enfermeiro quanto à tomada de decisões, despreparo para a
detecção precoce de desvios, sinalizando a falta de treinamento, tempo reduzido para
aperfeiçoamento e carga horária excessiva de trabalho, como principais obstáculos, o
que gera necessidade evidente e urgente de aprimoramento(4).
O enfermeiro ao realizar a consulta de enfermagem à criança com
necessidades especiais deve atentar para a área do desenvolvimento na qual esta
apresenta maior impedimento ou alteração.
Pode-se, por exemplo, identificar-se o predomínio do retardo mental, situação
que alcança 50% das crianças com necessidades especiais(5). É presente em crianças
que sofreram hipoxia perinatal, infecção congênita, síndrome de Down, síndrome
alcoólica fetal, síndrome da imunodeficência adquirida. Ainda, podem-se observar casos
em que se predomina a deficiência física, como nos casos de Paralisia Cerebral; ou os
distúrbios sensoriais, como os deficientes visuais e auditivos.
O desenvolvimento da criança, do ponto de vista neuropsicossensorial e
motor, depende do processo de maturação do sistema nervoso central (SNC), o que
ocorre principalmente no primeiro ano de vida. Tal afirmação justifica-se, pois no lactente,
ou seja, na primeira infância, ocorrrem as maiores e mais rápidas modificações no
desenvolvimento da criança, em particular no tocante ao domínio neuropsicomotor(6).
Porém, o desenvolvimento infantil não se baseia apenas na avaliação das
habilidades de determinado sistema, motor, perceptivo, linguagem, relacional, entre
outros. Os sistemas/habilidades traduzem determinadas funções que se apóiam em
processo de maturação neurológica, aperfeiçoam-se, desenvolvem-se e sofrem
influências ambientais(6).
O processo relacional com essas crianças e seus cuidadores é importante,
seja no momento do exame físico ou na avaliação das habilidades, assim como no
momento de orientação e condutas a serem prescritas. Ainda incluem-se nas atividades
do enfermeiro, realizar levantamento de dados, histórico de enfermagem mais minucioso
possível, colhendo a história da criança, identificando a presença dos fatores de risco,
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exames e testes já realizados, uso de medicamentos, atendimentos por outros
profissionais da equipe de saúde.
Na avaliação do desenvolvimento da criança, buscam-se por informações
sobre fatores de risco, opinião da mãe sobre o desenvolvimento do filho, verificação do
perímetro cefálico e observação da presença de alterações fenotípicas no exame físico,
assim como a observação de posturas, comportamentos e reflexos, em determinada faixa
etária da criança(7). Portanto, observa-se que o processo que envolve a avaliação pautase no exame físico geral e neurológico, avaliação sensorial e aquisições da criança,
considerando os marcos do desenvolvimento e sua relação com a idade e as patologias
de cada criança.
Para avaliar a maturação cerebral, integridade do sistema nervoso central
(SNC), investiga-se a presença dos reflexos primitivos, como a reação de Moro, a reação
do endireitamento, a marcha inata, a sucção, a preensão palmar, a reação de voracidade
ou dos pontos cardeais, tônico-cervical e de “pára-quedas”, entre outros. Aspectos, como:
motor, linguagem, cognitivo, pessoal, social e espiritual, os quais são analisados de
acordo com as ações reflexas, voluntárias, espontâneas e aprendidas, do comportamento
devem ser valorizados. O desenvolvimento motor, por sua vez, é dividido em duas áreas:
motor grosso e motor fino. A primeira área compreende a maturação postural: equilíbrio
da cabeça, sentar, engatinhar, ficar de pé e andar, enquanto a segunda, inclui as
habilidades de apanhar, alongar, empilhar, introduzir e retirar objetos, com o emprego
das mãos e dedos na preensão de objetos e execução de determinadas atividades(8).
Alterações são percebidas como nas crianças nascidas prematuramente,
cujas habilidades motoras podem apresentar atraso no desenvolvimento apendicular, em
consequência do insuficiente controle postural e desequilíbrio entre tônus flexor e
extensor. O controle postural é pré-requisito de coordenação de movimentos dos
membros superiores. Na criança com esse controle, as mãos permanecem livres para
explorar o ambiente(9).
Na criança com paralisia cerebral, podem-se identificar alterações globais no
seu desenvolvimento, distúrbios sensoriais como auditivos e visuais, espasticidade que
acarreta alterações posturais, flexão e hiperextensao dos membros, problemas na
mastigação e deglutição.
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Além dos enfoques no desenvolvimento motor, as possíveis alterações
sensoriais devem ser pesquisadas por meio do exame ocular externo, teste do reflexo
vermelho, fotofobia, reação pupilar; reação ao barulho.
Com vistas a atender a demanda de melhor qualificação do enfermeiro no
cenário ora discutido, são prementes os cursos de especialização e aperfeiçoamento na
área, assim como realização de treinamentos específicos no uso de ferramentas para
avaliação do desenvolvimento infantil da criança com necessidades especiais, como o
uso de escalas e testes.
Especificamente, em relação aos métodos de avaliação do desenvolvimento,
encontram-se Denver Developmental Screening Tests (Escala de Denver), Bayley Motor
Scale, Movement Assessment of Infants (MAI), Infant Motor Screen (IMS), Battelle
Developmental Inventory Screening Test (BDIST), Peabody Development Motor Scale
(PDMS), Alberta Infant Motor Scale (AIMS), Harris Infant Neuromotor Test (HINT).
Enfatiza-se o uso do HINT e da AIMS, considerando a experiência no Brasil e
(10-13)

Canadá

quando desenvolveram pesquisas longitudinais, metodológicas que

demonstraram a validação e aplicação clínica desses instrumentos.
O HINT, desenvolvido no Canadá, é um teste simples a ser aplicado em
tempo inferior a trinta minutos por profissionais envolvidos com avaliação neuromotora da
criança de risco ou não, na idade de 3 a 12 meses. É considerado um teste individual,
exigindo apenas o(s) examinador(es) e o examinado, apesar de ser necessária a
participação de cuidador para responder a algumas questões.
O HINT apresenta itens de avaliação dos marcos neuromotores, tônus
muscular ativo e passivo, interações comportamentais, transição da posição supino para
prono, acompanhamento visual, presença de estereotipias, Reflexo Tônico Cervical
Assimétrico (RTCA), Perímetro Cefálico (PC). Não é uma avaliação para identificar
apenas a deficiência motora precoce de criança de risco, mas também sinais precoces no
comportamento cognitivo.
Compõe-se de quatro partes: a primeira consiste em recolher informações
sobre a criança (idade corrigida, peso ao nascer, sexo, fatores de risco pré-natal e
neonatal) e informações sobre o cuidador (idade, ocupação, nível escolar completo,
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raça); a segunda parte compõe-se de cinco itens, inerentes à percepção dos pais ou
cuidador da criança; a terceira parte compreende 22 itens observados pelo profissional
capacitado, relacionada ao tônus muscular, aos movimentos voluntários, à presença de
retrações e aos reflexos primitivos, ao seguimento visual, à mobilidade de tronco e
cabeça, e a posturas e presença de movimentos estereotipados. E a quarta é voltada à
ação do profissional que realizou o teste de acordo com o resultado final. O teste
apresenta escore mínimo de 0 e máximo de 76. Quanto menor o resultado numérico do
teste, melhor o prognóstico(14).

Por sua vez, a Alberta Infant Motor Scale (AIMS) é escala de
avaliação do desenvolvimento infantil, observacional, composta por 58 itens. Usase em crianças, do nascimento até os 18 meses de idade (15). É adotada na
avaliação padronizada de aquisições funcionais do desenvolvimento infantil
incorporando o conceito neuromaturacional e a teoria dos sistemas dinâmicos, e
também para medir a maturação motora ampla do RN, desde o nascimento.
Trata-se de teste predominantemente observacional, desenvolvido
para avaliação de aquisições motoras de crianças do nascimento até os 18 meses
de idade. Documenta longitudinalmente o desenvolvimento motor de crianças
com risco de atraso nas aquisições motoras. Os 58 itens são agrupados em
quatro subescalas que descrevem o desenvolvimento de movimentação
espontânea e de habilidades motoras em posições básicas, incluindo prono,
supino, sentado e de pé. Durante a avaliação, o examinador observa a
movimentação da criança em cada posição básica, considerando aspectos de
desempenho

motor,

como

descarga

de

peso,

postura

e

movimentos

antigravitacionais.
Para a aplicação do teste, exigem-se em média vinte minutos e o
escore consiste em escolha dicotomizada de cada item a ser avaliado como
observado ou não observado. Enquanto o item observado no repertório das
habilidades motoras da criança recebe escore 1 (um), cada item não observado
recebe escore 0 (zero). Por fim, os itens observados nas subescalas são
somados, resultando em quatro subtotais (prono, supino, sentado e de pé).
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O escore total do teste é dado pela soma dos subtotais obtidos em
cada subescala. Ao término da avaliação, é creditado escore total (0-60 pontos),
convertido em percentis, em um gráfico elaborado para tal, variando de 5% a
90%, estabelecido com base na amostra normativa do teste (15).
Essas duas escalas são de simples aplicação, validadas no Brasil. Por
conseguinte, o enfermeiro pode lançar mão das mesmas para guiar a sua prática na
avaliação do desenvolvimento neuromotor e cognitivo da criança com necessidades
especiais. Aliadas a isso, deve-se primar pela comunicação efetiva, raciocínio crítico e
clínico, olhar humanizado e intervenções coerentes numa perspectiva de trabalho com
enfoque na interdisciplinaridade.
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SITUAÇÃO DE RISCO A SEREM NEGLIGENCIADOS
Autora- Rosangela T. Fernandes Medica, pediatra, neonatologista,Terapeuta Familiar; Mestre em
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rosangela.torquatofernandes@gmail.com

Este trabalho é resultante de uma pesquisa realizada no serviço neonatologia
HUUFMA, cujo objeto de estudo foi as mães de bebês prematuros. Partiu-se do
pressuposto que a situação da prematuridade mobiliza nas mães desejos de
abandoná-los. Motivado por toda crise que o nascimento prematuro gera na
família. È uma pesquisa qualitativa que utilizou como instrumento as entrevistas
semi estruturadas e grupo focal. Foi realizada ao longo do caminho de internação
( UTIN; UCI; UMB) dos Recém nascidos e após sua alta. De acordo com a
literatura pesquisada o abandono de menor é uma violência contra estas, sendo
considerado um ato extremo de negligência (ABRAPIA,1997). Fatores de risco
apontados para a negligência dessas crianças: Prematuridade materna e do RN,
onde este vivencia situações de internação prolongada favorecendo a construção
de vínculos fragilizados; assim como estão mais suscetíveis a seqüelas físicas
resultante do nascimento prematuro. Sabendo-se que quanto menor a idade
gestacional maior probabilidade de déficit motor, cognitivo e psíquico estará
sujeito essa criança. É necessário uma rede de apoio para contornar as crises
geradas pelo nascimento prematuro e assim fortalecer a formação dos vínculos
pai-mãe- bebê. Esta sendo definido rede social de apoio de acordo com o
conceito de Barnes (1987) como: ” como um conjunto de relações interpessoais
conectadas, que vinculam indivíduos a outros indivíduos e são tecidos por
escolhas pessoais sem estruturas hierárquicas.Tem a função de auxilio mútuo
frente às adversidades tanto no cotidiano quanto em ocasiões excepcionais”. As
redes de apoio são constituintes da matriz de identidade do individuo. Pode ser
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formada pela equipe de saúde; pelo companheiro; pela família nuclear e família
estendida.
Sluski(1997), coloca que as atribuições da rede apoio pode ser: apoio emocional;
companhia social;

guia cognitivo; ajuda material e serviço; compartilhar

conhecimentos e solidariedade. De acordo com este autor, os parceiros de rede
ao se mobilizarem em torno de um objeto comum tecem uma identidade que lhe
é fundamental, constroem um manto de proteção onde ambos estariam
envolvidos em trocas afetivas e em cuidados recíprocos. Rede fragilizada gera
insegurança; sensação de vulnerabilidade; desproteção incapacidade de cuidar e
proteger.
Conclusão-

O atendimento ao Prematuro em UTIN consiste em cuidados ao

bebê e sua mãe e a família. Deve portanto, ser constituída de uma equipe de
profissionais

com capacidade de

possibilitar a formação de uma rede de

proteção. Permitir o acesso dessa rede de apoio à instituição a qual o bebê esta
internado. Auxiliar a mãe, no exercício repetido e continuo do fazer ao seu bebê,
empoderando a mãe nos cuidados, estimulando a proteção. Com isso gera na
mãe segurança interna; sentimentos de pertencimento, diminuindo o estresse
possibilitando cuidados. Com isso favorecendo

vínculo seguro e um melhor

desenvolvimento da criança.
Autora- Rosangela T. Fernandes Medica, pediatra, neonatologiata,Terapeuta Familiar;Mestre em
Saúde Materno Infantil –UFMA; email: rosangelatfc@hotmail.com;
rosangela.torquatofernandes@gmail.com
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"REDES SOCIAIS DE APOIO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA ATUAL SOCIEDADE”

“Redes de apoio social e cuidado às crianças e adolescentes com condição
crônica”
Maria Angélica Marcheti Barbosa

Condições crônicas, segundo Froma Walsh1 referem-se amplamente a qualquer
dano físico ou psicológico que interfira com a capacidade dos indivíduos de funcionarem
em seu ambiente. Com os avanços tecnológicos, tem havido cada vez mais crianças com
condições crônicas de saúde, exigindo preparo dos profissionais da área da saúde para
seu cuidado e de sua família.
O conceito de condição crônica de saúde deve ser compreendido de maneira
mais

ampliada que uma

visão

pessimista de

casos

sem

esperança

e

de

institucionalização. Na verdade, as condições crônicas variam em seu curso podendo
permanecer estáveis ou deteriorarem progressivamente, ou podem necessitar de
hospitalizações freqüentes, de maior atenção e de cuidados intensivos. Nessas
situações, o prognóstico pode variar desde um curso de vida normal, menor expectativa
de vida ou morte imprevisível, até uma condição de morte mais provável.
Apesar de as crianças com condições crônicas raramente serem curadas, podem
e devem ser cuidadas com esforços colaborativos entre criança, família e profissionais de
saúde, assim como dos sistemas de atenção à saúde e dos recursos comunitários, sendo
respeitadas em seu processo de desenvolvimento, com dignidade.
O respeito deve nortear todos os processos de trabalho com essa criança e sua
família, a começar pela linguagem usada para sua denominação. Desta forma,
recomenda-se referir à criança com uma “condição crônica e incapacitadora” e não
“criança incapacitada”.
Não há como se pensar em redes de apoio social e cuidado a crianças e
adolescentes com condição crônica sem considerar que a família é, em si, a primeira
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rede social da criança, e que ela compõe, junto com a criança e o adolescente, uma
unidade de cuidado, considerando-se que família é um grupo auto-identificado de duas
ou mais pessoas, caracterizada por termos especiais, que podem ou não estar
relacionados a linhas de sangue ou legais, mas que funcionam de modo a se
considerarem uma família.2
A família que tem em seu contexto uma criança ou adolescente com condições
crônicas de saúde é desafiada cotidianamente a lidar com adversidades, tendo de
modificar seu padrão de funcionamento. Ela sente-se desafiada para enfrentar e lidar
com esse novo modo de ser família, e o enfrentamento das situações surgidas pode
implicar muitas vezes na quebra de expectativas, na alteração de papéis, em conflitos
inter-relacionais, na sobrecarga familiar e na não-continuidade da família.
As condições crônicas podem contribuir para deterioração na qualidade de vida e
no orçamento da família, gerando sofrimento. A família sente-se impotente tendo
intensificado seu sentimento de vulnerabilidade, especialmente quando o acesso às
redes de apoio, aos recursos terapêuticos e de cuidados não são facilitados.
As redes sociais podem ser entendidas como o conjunto de relações que uma
família percebe como sendo importantes para ela e podem diminuir o isolamento social a
que é submetida. Elas podem ser constituídas por laços de afinidade que unem as
pessoas e as protegem no cotidiano da vida familiar exercendo um efeito positivo nos
aspectos psicológicos e emocionais da família, especialmente, quando a convivência
entre si gera cuidados e incentivos mútuos e apoio em momentos difíceis.
Há alguns anos venho me dedicando ao cuidado de crianças com deficiência
mental e disfunção neuromotora e de suas famílias em uma instituição especial de ensino
e reabilitação em Campo Grande-Mato Grosso do Sul. Percebo que na trajetória dessas
famílias as redes de apoio social3 são recursos valiosos e potencializadores das próprias
capacidades da criança e da família, e agem de forma a proporcionar incentivos à
melhoria da qualidade de vida tanto da criança quanto da família.
Identifico que neste contexto, instituições especializadas no atendimento à criança
com condição crônica como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE),
Associações Pestalozzi, Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD),
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Associação de Apoio à Criança com Câncer (AACC) e outros serviços, configuram-se em
importantes redes de apoio à família.
Reconheço que é vital que se desenvolva nas famílias, potencialidades, recursos
e estratégias de enfrentamento para que se percebam empoderadas para o cuidado
cotidiano da criança. Quando a família é desafiada pelas situações advindas da condição
crônica e é oferecido ajuda para a resolução dos problemas, especialmente em períodos
estressantes, consegue manejar melhor as crises.
Neste sentido, a proposição de intervenções de enfermagem torna-se um desafio
para os profissionais que atuam com crianças e adolescentes, a fim de fazer emergir os
recursos familiares e sociais, ajudar a família a identificar as redes de apoio social
disponíveis, bem como promover o seu empoderamento para o cuidado, para as tomadas
de decisão em relação ao cuidado da criança e ao funcionamento familiar.
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TECNOLOGIAS DE CUIDADO À CRIANÇAS E ADOLESCENTE COM
NECESSIDADES ESPECIAIS DE SAÚDE

Profa. Dra. Enfa. Eliane Tatsch Neves5

INTRODUÇÃO
O avanço da tecnologia e a evolução do saber científico têm contribuído para
evitar a morte de crianças com doenças crônicas e/ou incapacitantes, de modo que, sem
esse progresso, elas não se manteriam vivas(1). Entretanto, isto ocasionou o surgimento
de um grupo de crianças dependentes de tecnologia e/ou cuidados de saúde
denominadas, na literatura internacional, pelo Maternal and Health Children Bureau
como Children With Special Health Care Needs (CSHCN)(2) e, no Brasil, de Crianças com
Necessidades Especiais de Saúde (CRIANES)(3).
Um conjunto de crianças que demandam cuidados especiais de saúde, de
natureza temporária ou permanente, com uma pluralidade de diagnósticos médicos,
dependência contínua dos serviços de saúde e de diferentes profissionais devido à
fragilidade clínica e a vulnerabilidade social podem ser denominadas CRIANES(4-5).
Nesse bojo, incluem-se os adolescentes com doenças crônicas e/ou incapacitantes.
Esses dois grupos de ora em diante serão denominados crianças e adolescentes com
necessidades especiais de saúde (NES).
Nos EUA as demandas de cuidados das CRIANES são respectivamente
problemas

respiratórios

43%,

ansiedade

ou

depressão

29%,

problemas

de

comportamento 28% e dificuldades relacionadas a fala 23% (ANDREA6). Em Santa
Maria (Rio Grande do Sul), as CRIANES são uma clientela representativa nos serviços
de atendimento pediátrico no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), sendo que
58,5% delas desenvolveram necessidades especiais de saúde devido a causas
5
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perinatais (infecções neonatais; hipóxia/anóxia neonatal; malformações congênitas;
prematuridade e doenças sindrômicas). A média de internações/reinternações das
CRIANES foi de aproximadamente 7,5 vezes em 70% dos casos, variando, em 25%
destes, entre três e mais de 12 vezes(7).
No cuidado às crianças e adolescentes com NES pode-se destacar duas
dimensões: a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva.
Na dimensão objetiva do cuidado às CRIANES, dois aspectos são centrais: a
fragilidade clínica e a vulnerabilidade social. A fragilidade clínica envolve a exposição ao
adoecimento e o risco de vida pela descontinuidade no uso dos medicamentos de
sobrevivência, pela inadequação no manejo das tecnologias corporais ou dos
equipamentos necessários à administração de medicamentos. Já a vulnerabilidade social
das CRIANES pode ser analisada em função da renda per capita insuficiente para
atender as demandas mínimas de existência, e do desconhecimento dos direitos da
criança aos programas sociais (INSS, passe livre no transporte público, programa de
renda mínima) (8)
Na dimensão subjetiva, o cuidado às CRIANES se dá de duas formas:
(sobre)natural e singular. Visualizou-se, na natureza complexa desse cuidado, a
relevância de sua realização com base em saberes e práticas que não pertencem ao
cotidiano existencial da maioria das cuidadoras. Em verdade, são saberes pertencentes
ao campo dos cuidados de enfermagem pediátrica que penetram no universo da família
e se somam ao conjunto dos cuidados que todas as crianças possuem independente do
seu estado de saúde(9).
Assim, cuidar de crianças/adolescentes com NES envolve cuidados singulares de
natureza complexa, contínua e intensa. Os cuidadoras fazem um esforço sobre humano
para suprir as demandas das crianças e garantir a sobrevivência dos seus filhos e filhas.
Entretanto, esses cuidados envolvem conhecimentos de enfermagem que precisam ser
mediados nas atividades de interação dos profissionais de enfermagem com as
cuidadoras em diferentes cenários de prática - ambulatório, hospital, comunidade,
domicílio, etc.
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TECNOLOGIAS DE CUIDADO
Faz-se importante entender o que são tecnologias, referindo-se a um conceito
mais amplo do que o habitual, visto que incluem pessoas, instrumentos e técnicas, que
se organizam de forma interativa a fim de alcançar um objetivo. Sendo assim, as
tecnologias podem ser classificadas como de produto e de processo. A primeira diz
respeito aos equipamentos, instalações físicas, ou seja, o que é facilmente identificável,
enquanto a segunda inclui as técnicas, métodos e procedimentos por meio dos quais um
determinado produto é alcançado(10).
No que tange o processo de trabalho em saúde, as tecnologias são
apresentadas em três categorias, quais sejam: tecnologia dura, que se relaciona aos
equipamentos tecnológicos; tecnologia leve-dura, que se refere a todos os saberes
estruturados que atuam no processo de saúde; tecnologia leve, compreende as
tecnologias de relações, de produção, de comunicação, de acolhimento, de vínculos e de
autonomização(11).
No cuidado à criança empregam-se tecnologias a partir das definições
apresentadas com vistas a proporcionar um cuidado com melhor qualidade, adequadas à
necessidade e ao contexto vivenciado pela criança e sua família. Este cuidado vem
sofrendo modificações ao longo do tempo sob influências políticas, econômicas, culturais
e sociais.
Para cuidar de crianças e adolescentes com NES as tecnologias de cuidado englobam:
conhecimento científico, filosofia do cuidado centrado na família, cuidado ético e moral,
saber emancipatório.
O Conhecimento científico inclui conhecimentos acerca das demandas de
cuidado específicas da criança/adolescente. Em geral, essa clientela apresenta um plano
de tratamento centrado na medicalização e na recuperação funcional, orientado pelo
modelo biomédico. A vida social dessas crianças/ adolescente e suas cuidadoras giram
em torno do cuidado medicamentoso de sobrevivência e do atendimento fisioterápico,
integrados às suas atividades diárias. Assim, os cuidadores necessitam adquirir
conhecimentos técnico-científicos para embasar esses cuidados, tais como noções de
matemática, de desinfecção, interação medicamentosa, sinais e sintomas de infecção,
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entre outros. Tias conhecimentos devem ser mediados pela enfermagem por meio da
prática de educação em saúde(8).
A filosofia do cuidado centrado na família enfatiza uma atenção para além do
modelo patológico, dando ênfase para o seu desenvolvimento da criança/adolescente e
de sua família. Compreende-se a importância deste olhar dado a unidade familiar visto
que, assim como o desenvolvimento da criança pode regredir ou até mesmo ser
interrompido frente a uma crise, o mesmo pode acontecer com a sua família. Neste
sentido, propõe-se a fundamentação das ações de cuidado na concepção de
desenvolvimento familiar para o planejamento das intervenções significativas e para
avaliação das mesmas(1).
Desse modo, o cuidado oferecido às famílias precisa considerar as condições
sócio-econômicas e culturais, possibilidade de acesso a informações associado ao
acesso ao serviço de saúde, condições de moradia, entre tantas outras características
singulares de cada unidade familiar. Destacam-se ainda as diferenças culturais que
interferem na compreensão acerca da doença, nas relações intrafamiliares e nas
relações com a equipe.
Ressalta-se que por vezes, em detrimento a uma abordagem familial, a mulher é a
única responsabilizada pelo cuidado. Em geral, os familiares/cuidadores dessas crianças
e adolescentes vivem em uma situação de opressão que causa sofrimento e estresse,
comprometendo o seu bem-estar. Para ser uma boa mãe, atendendo o legado da
obrigação moral, a mulher cuidadora necessariamente tem de ser atenciosa, dedicada,
zelosa e abnegada. Nesse sentido, elas se isolam, reduzindo sua rede de suporte social
à rede familial constituída, basicamente, por mulheres. Tal dedicação e isolamento, por
vezes, ocasionam o rompimento afetivo (separações conjugais) e social, e/ou a
necessidade de (re)organização da dinâmica familial(4).
O cuidado ético e moral inclui o conhecimento sobre a legislação de proteção a
infância. Destaca-se algumas das leis e políticas públicas que garantem o acesso dos
familiares cuidadores as ferramentas e serviços, tão necessárias à manutenção dos
cuidados domiciliares às CRIANES. Com isso, busca-se evitar ao máximo a internação
e/ou as várias reinternações hospitalares a que essas crianças estão expostas e que
acabam por agravar cada vez mais seu quadro de saúde (12).
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A Lei Orgânica da Assistência Social - nº 8.742/93, alterada pela Lei 5.926/2001,
no Art. 20, parágrafo 5º(13) - concede as pessoas portadoras de deficiência, participantes
de programas de habilitação e reabilitação promovidos por instituições especializadas, o
direito a perceber benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo
nacional. Esse recurso prevê o custeio de despesas com alimentação, transporte e
utilização de demais componentes necessários ao seu tratamento.
Em relação à necessidade de deslocamento para dar continuidade ao tratamento
de saúde, a Lei 045/07, reguladora da Lei 8.080/90 que considera a alimentação, a
moradia e o transporte como fatores condicionantes da saúde, garante o provimento de
condições para o paciente e seu acompanhante em casos de necessidade de
deslocamento para dar continuidade ao tratamento fora do local de domicílio denominado Tratamento Fora de Domicílio - TFD(14).
No ECA, as crianças encontram amparo legal para as suas necessidades de
atendimento e tratamento em saúde. No Artigo 7o são asseguradas políticas sociais
públicas promotoras do nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em
condições dignas de existência. Já o Artigo 11 determina que o Estado deva prover para
a criança os medicamentos e suprimentos médicos que garantam a sobrevivência da
criança. O Poder Público é responsabilizado pelo atendimento especializado aos
portadores de deficiência. No parágrafo 2o, o fornecimento de medicamentos, de próteses
e de outros recursos relativos aos tratamentos, habilitação ou reabilitação é
assegurado(15).
Por fim, utilizar-se das ferramentas do saber emancipatório, buscando contribuir
para o empoderamento dos familiares/cuidadores dessas crianças e adolescentes. O
conhecimento emancipatório Saber emancipatório é a capacidade humana de examinar
criticamente o status quo social, cultural e político. e questionar porque se apresentam
dessa maneira e não de outra. A partir desse concepção de saber, as pessoas sentem-se
aptas a identificar inequidades incorporadas nas instituições sociais e políticas, e
esclarecer-se sobre os valores e crenças culturais, os quais precisam ser transformados
para criar condições de justiça e equidade para todos.(16chin krames)
O saber emancipatório reconhece que pessoas podem estar em posição de opressão
pela sua condição de saúde ou posição social. Exercitar o saber emancipatório seria não
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questionar porque os familiares cuidadores de crianças e adolescentes com NES tem
dificuldade de acesso aos serviços de saúde na comunidade? Mas sim, questionar
porque eles estão à margem dos serviços de saúde?

CONCLUSÕES
Assim, as tecnologias de cuidado de crianças e adolescentes com NES são de
natureza complexa e multifacetada. Assim, as CRIANES são um grupo emergente que
apresenta desafios a Enfermagem Pediátrica, tendo em vista as diferentes demandas de
cuidados tanto em nível hospitalar quanto familial e comunitário. Apresentam desafios,
também, as suas famílias no que tange a quantidade e natureza dos cuidados
desenvolvidos no domicílio. Dessa forma, incluir essas crianças e suas famílias na
assistência de enfermagem torna-se fundamental no sentido de que a enfermagem possa
contribuir com seus saberes fundamentais e suas práticas de cuidados científicas para
ampliar o poder de negociação das mulheres no cuidado às CRIANES para além da
sobrevivência.
Ressalta-se também a necessidade da criação de programas de acompanhamento
das famílias das CRIANES, tais como grupos de apoio e educação em saúde bem como
a necessidade de fomentar a rede de suporte social com o intuito de se reduzirem os
índices de reinternações e a demanda aos serviços de saúde especializados.

Uma das maneiras de possibilitar a libertação desses cuidadores é desvestir
o nosso discurso de ideologias dominantes que reforçam a opressão e dificultam
o processo de empoderamento por meio da alienação dos cuidadores,
alimentando a “cultura do silêncio” reforçando o papel da boa mãe, excluindo o
restante da família do processo de cuidar da criança em um processo de
responsabilização e culpabilização da “mãe-mulher-cuidadora”.
Nesse sentido, as tecnologias de cuidado de crianças e adolescentes com NES
perpassam pela realização de um cuidado participativo centrado na família, incluindo a
criança na comunidade com a garantia do pleno gozo dos seus direitos previstos em Lei.
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dessa forma, um cuidado pautado no empoderamento coletivo possibilita a inclusão
social e a busca de uma vida com mais qualidade para essas crianças e seus cuidadores.
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A ÉTICA NO CUIDADO À CRIANÇA HOSPITALIZADA: UMA
PERSPECTIVA PARA A ENFERMAGEM
1

Gomes APR1, Rodrigues BMRD2, Ciuffo LL3

Introdução: As inquietações para a realização da pesquisa surgiram no
desenvolvimento do Projeto intitulado “A Dimensão Ética do Cuidar em
Enfermagem: uma perspectiva de compreensão” cujo debate no grupo de
pesquisa deu origem a diversos estudos sobre a inclusão da ética no cuidado em
enfermagem. A partir daí surgiram temas relacionados ao cuidado ético de uma
criança hospitalizada e dentre estes a participação do enfermeiro que cuida da
criança hospitalizada e sua família como um eixo fundamental para criar vínculo
de confiança. Percebemos que os profissionais que cuidam de crianças
necessitam cada vez mais da atualização de conhecimentos para dar conta dessa
atividade com responsabilidade. O estudo propõe refletir e repensar acerca da
adoção de postura profissional apoiada na ética para o cuidar do ser humano e,
em especial a criança hospitalizada e sua família. Nesta perspectiva, o cuidado de
enfermagem pediátrica deve ter como alicerce um agir que considera as
peculiaridades específicas desta fase da vida. Nesse sentido, o objeto de estudo é
o significado da ética no cuidado à criança hospitalizada. Os objetivos são:
Apreender o que o enfermeiro tem em vista ao cuidar da criança hospitalizada e
Conhecer quais os aspectos éticos que norteiam o cuidado prestado pela
enfermagem à criança hospitalizada. Metodologia: Trata-se de um estudo
qualitativo com enfoque na fenomenologia sociológica de Alfred Schutz, cuja
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adequação metodológica se dá pela busca da apreensão do significado da ética
no cuidado à criança hospitalizada. Desse modo, os Enfermeiros ao realizarem a
ação de cuidar à criança hospitalizada, o fazem como uma ação social e que
nesse estudo, em particular, busca-se a compreensão dos aspectos éticos aí
implícitos. Nesse sentido, é importante ressaltar que a ação é entendida como
uma conduta humana conscientemente projetada pelo ator envolvendo uma
conduta voluntária e intencional1. A concepção fenomenológica da ação social
desenvolvida por Schutz contempla a compreensão do comportamento social a
partir da situação existencial dos atores sociais. Estes refletem motivos
relacionados intrinsecamente à sua situação biográfica, que é constituída por um
estoque ou bagagem de conhecimentos pautados em suas vivências. Portanto,
em uma relação que se dá como uma ação social vinculada a uma história
vivenciada e seus motivos2. O motivo para da ação é “entender o processo da
ação em curso com a perspectiva do futuro. O motivo porque são as ações que
estão pautadas em experiências passadas, que determinam a atuação do ator” 3.
A orientação da ação para o futuro constitui o “motivo para” e o que se relaciona a
vivências passadas do sujeito da ação é o “motivo porque” 1. Para o autor não se
pode “compreender o agir do outro sem conhecer o seu motivo-para ou o motivoporque” 4.Os motivos, os interesses e os objetivos vivenciados por outras pessoas
em situações particulares têm um significado que orientam suas ações e, por sua
vez, não são os mesmos vividos por mim, pois não é possível viver a experiência
vivida pelo outro em sua unicidade5. O Projeto foi submetido ao Comitê de Ética
da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro para
atender aos preceitos da ética em pesquisa envolvendo seres humanos através da
Resolução 196/96, sendo Protocolo nº225/10. As falas foram captadas através da
entrevista fenomenológica com as seguintes questões: O que você tem em vista
ao cuidar de uma criança hospitalizada? Quais são os aspectos éticos que
norteiam o seu cuidado a criança hospitalizada? Resultados: Análise das falas
possibilitou a construção das seguintes categorias: cuidar da criança hospitalizada
como um ser especial; incluir a família no cuidado à criança; respeitar a
privacidade da criança e/ou família e desenvolver o cuidado na perspectiva

76

humana. Os enfermeiros demonstram a preocupação em ter um olhar diferenciado
no que diz respeito à criança hospitalizada evidenciando a importância da inclusão
da família no cuidado à criança, tendo em vista a compreensão do contexto sóciocultural no qual a família está inserida. Para tanto, o respeito e a sensibilidade são
ingredientes preciosos a serem levados em consideração em momentos tão
delicados em que se encontram esses indivíduos. Na visão desses enfermeiros,
lidar com a família da criança hospitalizada e ter um olhar diferenciado nessas
situações é inerente ao trabalho desenvolvido por elas. Apontam para a questão
do respeito à privacidade da criança e/ou família como um aspecto ético de
grande relevância a ser observado. Neste sentido, os enfermeiros revelam que é
importante preservar a criança, evitando que ela fique exposta durante os
procedimentos realizados. Além disso, demonstram que consideram importante
tratar o familiar com respeito, lançando mão de uma linguagem que o mesmo
possa compreender. O significado expresso nas falas dos enfermeiros
entrevistados está atrelado ao desenvolvimento do cuidado na perspectiva
humana, evidenciando, desta forma, o caráter ético nas ações de enfermagem,
reforçado pela maioria dos sujeitos da pesquisa. Conclusões: O estudo permitiu a
compreensão da riqueza do contexto institucional, como um mundo no qual os
enfermeiros agem de modo intersubjetivo, ou seja, relacionando-se uns com os
outros, semelhantes entre si. Na relação face a face ou na relação indireta, a
base para o cuidar da criança hospitalizada e seu familiar como uma ação social é
a situação biográfica que se constitui na bagagem de conhecimentos adquiridos
ao longo da sua experiência possibilitando a realização de um cuidado ético na
direção do modo como a criança, seu familiar e o enfermeiro ocupam o espaço da
ação, interpretam suas possibilidades e se envolvem em novos desafios. A
aproximação à criança e sua família exige do enfermeiro uma postura profissional
que contemple a sensibilidade, a criatividade, a preocupação com o diferente na
possibilidade de adequação da linguagem para saber lidar com as questões da
educação em saúde.Acreditamos que os desafios a serem alcançados com a
inserção da ética no cuidado à criança hospitalizada podem impulsionar à busca
de propostas mais adequadas e melhores direcionadas para a assistência de
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enfermagem pediátrica, favorecendo assim, a pesquisa e novas discussões em
que se considere o contexto de mudanças contínuas com o qual o profissional que
lida com o cuidado direcionado à criança e seu familiar se depara.
Palavras-chave: Ética. Saúde da criança. Cuidado.
Referências:
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MELLITUS:

UMA

VIVÊNCIA DE SOFRIMENTO

La Banca RO1, Borba RIH2, Monteiro OO3

Introdução: O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma das doenças crônicas mais
comuns na infância e uma das que mais exige adaptação nos âmbitos
psicológico, social e físico, tanto por parte da criança como da família. A criança
com DM1 enfrenta alterações no seu estilo de vida e sofre inúmeras limitações
que desencadeiam sentimentos, vivenciados por um longo período de tempo,
como: medo, insegurança, atitudes de conformismo e de autocuidado. Decidimos
estudar crianças escolares, por iniciarem a auto aplicação de insulina e
começarem a interessar por sua saúde e doença, solicitar informações reais e
detectar rapidamente mentiras ou meias verdades. A utilização do Brinquedo
Terapêutico Dramático-BTD como instrumento de enfermagem para compreender
a vivência da criança em relação à doença é uma estratégia imprescindível por
proporcionar prazer, promover alívio de tensões e a formação de vínculo
profissional-criança, constituir importante meio de comunicação entre o
profissional e a criança, pois através dele é possível receber informações e
explicações sobre o significado das experiências vividas pela criança. O estudo
está vinculado ao Grupo de Estudos do Brinquedo (GEBrinq), credenciado pela
Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP e cadastrado no CNPq. Objetivo:
Compreender a vivência da criança em idade escolar que faz uso da
insulinoterapia expressa por meio da sessão de BTD. Metodologia: Estudo
descritivo de natureza qualitativa, aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de São Paulo sob protocolo de número 1970/09, realizado
1

Enfermeira. Graduada pela Universidade Federal de São Paulo. Membro do Grupo de Estudos do
Brinquedo – GEBrinq.
2

Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo
Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo – Disciplina
Enfermagem Pediátrica. Líder do Grupo de Estudos do Brinquedo – GEBrinq.
3

Enfermeira. Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo
Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo – Disciplina
Saúde Coletiva.
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no Centro de Diabetes da UNIFESP e no Acampamento Nosso Recanto, com oito
crianças na idade entre seis e dez anos, diagnosticadas com DM1 há no mínimo
dois anos. Foram atribuídos os nomes fictícios Florzinha, Lindinha, Docinho,
Cebolinha, Anjinho, Sansão, Bidu e Mingau para assegurar o sigilo da identidade
das crianças. A estratégia de coleta de dados foi sessão de BTD conduzida pela
questão norteadora: “Vamos brincar de uma criança com diabetes que toma
insulina?” O material do kit era composto de bonecos de pano representativos de
família e profissional da saúde; utensílios domésticos: mini-cozinha de brinquedo,
pratos, talheres, panelas, castiçal, caixas representativas de comida e produto de
limpeza, caixa registradora; um revólver de água; lápis comum, borracha,
apontador, lápis de cor, canetinha colorida e papel sulfite. Os dados foram
submetidos a análise do conteúdo para construção das categorias conceituais.
Resultados: Nas sessões de BTD as crianças estabeleceram imediatamente
vínculo com a pesquisadora e na brincadeira expressaram intensamente sua
vivência com a doença, procedimentos diagnósticos, controle de glicemia e
tratamento, sendo possível construir as categorias: Sendo introduzida no mundo
do diabetes, em que as crianças mostraram muito entusiasmo ao serem
convidadas para brincar de uma criança com diabetes; Sendo determinante o
material hospitalar, onde primeiramente exploraram o material disponível e ao
perceberem que o material hospitalar era verdadeiro, demonstram surpresa e
felicidade, sendo determinante para a dramatização da criança. As crianças
requisitaram informações assim como a participação da pesquisadora na
brincadeira, chegando inclusive a testar a reação em relação ao seu manuseio
dos materiais perfuro – cortantes, emergindo a categoria Sendo importante ter um
adulto aceitador. No Vivendo a doença na família, as crianças mostram sofrer
com a sua doença e a de sua família, reconhecendo o estigma do diabetes e ao
mesmo tempo recebem cuidado e apoio de seus familiares, sobretudo dos pais
que ajudam nos procedimentos e no controle glicêmico da criança. A categoria
Sofrendo com o mundo da doença revela uma experiência cercada de sofrimento,
limitações e preocupações, evidencia o impacto do diagnóstico em suas vidas, e
vendo o diabetes como uma doença grave, porém, por meio do BTD, mostram
que esse sofrimento as levam a caminhar para a compreensão. Vivendo um
mundo de procedimentos, retrata o quanto as crianças são estimuladas a resgatar
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sua autonomia reconhecendo locais de aplicação, prevenindo a infecção e
dominando os recursos do tratamento. Ao mesmo tempo, mostram que tem que
ser fortes e encarar esses procedimentos como parte da vida. Em Sofrendo com o
terror da picada, devido à diversidade de procedimentos invasivos aos quais são
submetidos, sobretudo a insulinoterapia, o teste de glicemia capilar e de
hemoglobina glicada, as crianças participantes do estudo mostraram que esta
prática está relacionada a um grande sofrimento devido ao terror e o medo da
picada e que, durante a sessão de BTD, puderam se vingar dos familiares e
profissionais de saúde que compactuam na realização do ato invasivo. No
Vivendo o mundo do tratamento, mostram que o tratamento do diabetes mellitus é
composto por diversas rotinas que envolvem a medicação, insulinoterapia, a dieta
alimentar, exercícios físicos e prevenção de complicações. Este mundo de rotinas
e restrições foi apontado pelas crianças como sendo importante, pois traz
benefícios, mas ao mesmo tempo gera sofrimento, elas reconhecem a sua
importância e têm o seu controle e domínio, mas também reconhecem o poder do
médico e sofrem com o tratamento. A categoria Sofrendo com a restrição
alimentar, expressa que seus hábitos foram forçados a mudar radicalmente sendo
uma atitude difícil de seguir no início, a ponto de comer escondido da mãe, porém
percebendo que a dieta errada fazia mal, deixavam de usufruir de prazeres
comuns aos de outras crianças da mesma idade, como comer doces, salgadinhos
e chocolates. Relatam que tem medo da punição pelo não seguimento da
dietoterapia e através do BTD saciam seus desejos. As crianças Estando alerta
24 horas, expressam controlar a oscilação da glicemia, controlar sua alimentação
e viver o medo e terror da internação hospitalar diariamente. Enfrentando a
doença com otimismo, as crianças demonstram enfrentar as adversidades, a dor
e o sofrimento com esperança de cura, relatando a esperança de poder ter uma
vida normal como a de qualquer outra criança e também por meio de desenhos
como o de um menino que escala uma montanha em um dia de sol e, apesar do
caminho cheio de rochas e da tempestade, completa a escalada e finca a
bandeira no topo, vitorioso. Durante as sessões de BTD foram emergindo o
quanto Sendo importante brincar para criança foi evidenciado por fortalecer o
vínculo com o profissional da saúde, permitir que a criança se vingue da doença,
proporcionar alivio, propicionar o domínio da situação e favorecer ser criança.
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Esse fato torna a brincadeira como Sendo um prêmio participar da sessão de
BTD, pois relataram que as crianças que não participaram do estudo
manifestaram curiosidade e desejo de realizar o BTD, suscitando até um clima de
competição de quem seria convidada a brincar . Considerações finais: Por meio
do BTD foi possível conhecer a vivência das crianças com DMI, elas tiveram a
oportunidade de aliviar as tensões que sofrem em seu cotidiano, obter o domínio
da situação e resgatar a sua autonomia, reforçando a importância do BTD na
assistência de enfermagem. Assim, acreditamos que o estudo permitiu reforçar a
importância do BTD na assistência de enfermagem à criança com DM1, em razão
de fortalecer o vínculo na relação entre o profissional da saúde e criança, cujo
tempo de tratamento é indefinido. Além disto, o BTD é um instrumento
determinante na obtenção dos diagnósticos de enfermagem, como meio de
intervenção que atenda a individualidade e respeito, sendo imprescindível a sua
implementação no planejamento da assistência de enfermagem, garantindo o
cuidado atraumático e otimizar os preceitos da Política Nacional de Humanização.
Descritores: Enfermagem pediátrica, Diabetes mellitus, Jogos e brinquedos,
humanização.
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Resumo
Introdução: O crescimento e desenvolvimento do ser humano é um processo
complexo e marcado por fortes transformações, seja no campo biológico,
psicológico ou social. Logo, é na adolescência que o indivíduo vive uma de suas
etapas mais marcantes, a transição da infância para a vida adulta (ANDRADE;
RIBEIRO;

SILVA,

2005).

A

Organização

Mundial

de

Saúde

(OMS)

cronologicamente classifica a adolescência como o período da vida compreendido
entre os 10 a 19 anos, sendo subdividido em duas etapas: adolescentes menores
(de 10 a 14 anos) e adolescentes maiores (de 15 a 19 anos) sendo este critério
fortemente utilizado na literatura biomédica (BERGAMASCHI; PRAÇA, 2008).
Segundo Soares et al (2008), por ser o adolescente mais que um corpo em
desenvolvimento vários aspectos merecem ser considerados, como o crescimento
emocional e intelectual, as relações interpessoais, a vivência da afetividade e da
sexualidade; e, nesta perspectiva, este tema deve ser claramente definido, pois a
vivência da sexualidade acompanha todo o ciclo vital humano, sendo um
componente importante para a formação da identidade e do desenvolvimento da
personalidade. Assim, as questões ligadas à sexualidade e fecundidade
adolescentes têm despertado crescente atenção. O processo de transição à vida
adulta alterou se muito nas sociedades ocidentais modernas, na qual novos
comportamentos e valores sexuais convivem com antigas prescrições de gênero
(ALVES; BRANDÃO, 2009). Dentre os problemas resultantes das vivências da
sexualidade, em destaque a iniciação sexual precoce entre adolescentes destoa à
gravidez precoce; ou seja, a reprodução na adolescência é tida como um
problema de saúde pública tanto no Brasil como em outros países do mundo
(BELO; SILVA, 2004). Estima-se que cerca de 21,7% da população brasileira
tenha entre 10 a 19 anos de idade; 11,1% entre 10 a 14 anos e 10,6% entre 15 a
19 anos, os dados revelam um aumento no número relativo e absoluto de
gestações, especialmente na faixa etária de 10 a 14 anos (SANTOS; SCHOR,
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2003). Considerando ainda a gravidez precoce como um problema social, a
compreensão desse fenômeno com base numa perspectiva sociológica, requer a
identificação das condições sociais e históricas que marcam esse processo. A
maternidade é ainda marcada por desigualdades sociais, racial-étnicas e de
gênero independente da faixa etária, porém mais fortemente quando de forma
prematura (DIAS; AQUINO, 2006). Para Soares et al (2008), a experiência da
maternidade, independente da faixa etária, pode ter um caráter conflituoso,
levando a desorganizações internas, rupturas de vínculos e papéis, uma vez que
para mulher implica assumir novos atributos, bem como mudanças em sua
identidade. Na adolescente estas roturas são mais reforçadas e evidentes. Assim,
em estudos sobre os motivos que levaram adolescentes a engravidar
precocemente é consenso apontar a idade da menarca inferior a 12 anos, o que
levaria a aptidão a primeira relação sexual (sexarca) em média dos 14 aos 16
anos. A condição econômica desfavorável como um fator social influenciador, a
pouca ou nenhuma escolaridade influenciam na não aquisição de práticas
preventivas e finalmente, à falta de uma assistência à saúde integral e de
qualidade, que não capta o adolescente negando-lhe, portanto, o acesso à
informação e orientação quando este mais necessita (XIMENES et al, 2007). Por
sua vez, alguns experimentos conduzidos com mulheres que vivenciaram a
gravidez na adolescência têm se observado que mesmo diante de tantas
repercussões negativas, a maternidade nessa fase da vida pode se constituir
como um projeto de vida, porém a adolescente, nesta etapa, necessita de
assistência integral para que essa decisão não a reporte à exclusão e solidão
(BORGES; HOGA; REBERTE, 2010). Segundo Carvacho et al, (2008) para que
haja uma assistência à saúde integral e eficiente o acesso da população deverá
ser garantido, em especial ao público adolescente, pois o mesmo pouco utiliza os
serviços de saúde e quando o fazem buscam apenas serviços curativos e não de
prevenção. Dentre os mecanismos de prevenção destaca-se o papel das equipes
da Estratégia Saúde da Família (ESF), em especial dos enfermeiros, que por
trabalhar o modelo de atenção preventivo reporta-nos a estratégias e mecanismos
de captação precoce da adolescente para que a mesma aja consciente de sua
escolha frente à decisão de uma gravidez precoce ou não. Apesar do trabalho
preventivo, observa-se no Brasil que cerca de um milhão de adolescentes dão à

85

luz a cada ano, correspondendo a 20% do total de nascidos vivos. As estatísticas
apontam que, a cada década, aumenta o número de partos de meninas cada vez
mais jovens (SILVA; TONETE, 2006). Verifica-se que na região nordeste, em
destaque no Estado do Piauí este dado é ainda mais alarmante. Segundo
registros da Secretaria Estadual de Saúde (SESAPI) existem municípios que 54%
das gestações configuram-se na faixa etária adolescente, a exemplo de Madeiro,
cidade

situada

no

sul

do

Estado

(SESAPI,

2009).

Neste

sentido,

o

reconhecimento da gravidez na adolescência como potencialmente de risco e de
maior vulnerabilidade leva-nos a pensar na disponibilidade de atendimento
diferenciado nos serviços de saúde (GODINHO et al, 2000). Desta forma, muitos
são os problemas a serem trabalhados com adolescentes e jovens. A enfermeira
e os demais profissionais de saúde cumprem um papel de grande relevância, pois
devem estimular a inserção deste público no cotidiano das equipes de saúde com
temáticas que despertem seu interesse e que discutam de forma participativa
suas vulnerabilidades, para que assim, no momento oportuno, façam a diferença
para sua tomada de decisão. Objetivos: Este estudo teve como objetivo descrever
e discutir a percepção de mães adolescentes sobre a maternidade nesta etapa de
sua vida. Tendo como referencial de análise as concepções da Teoria de Gênero
aliada á temática sexualidade. Metodologia: Por se tratar de uma pesquisa
qualitativa, optou-se pela pesquisa-ação como caminho metodológico. Assim
toram realizados três seminários temáticos articulados com os objetivos desta
investigação e para coleta de dados utilizaram-se dinâmicas de sensibilização e
criatividade com a confecção de cartazes. Participaram deste estudo 15 mães
adolescentes, residentes do bairro São Pedro em União-PI. Resultados: No
tratamento dos dados recorreu-se à construção dos quadros sistematizadores
interpretados à luz do referencial teórico. Do material analisado foram formulados
núcleos convergentes que resultaram em três categorias: Perdas e ganhos da
gravidez na adolescência: sentimentos e atitudes; A percepção da maternidade
na

voz

de

mulheres

adolescentes;

Mãe

adolescente:

possibilidades

e

expectativas. Os resultados evidenciaram o quanto a maternidade impõe à mãe
adolescente, perdas e sentimentos negativos, como a falta de liberdade, medo,
angústia e solidão. Sendo esta representação negativa fortemente ligada aos
papéis sociais de homens e mulheres. Portanto, vivência da sexualidade entre as
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adolescentes diferentemente dos adolescentes desde cedo se mostra desiguais;
é o que se verifica com a imposição que induz os meninos a iniciação sexual de
forma precoce, enquanto as meninas devem guardar-se virgem, intocadas até o
casamento, esse fenômeno é inerente ao desempenho dos papéis de homens e
mulheres; ou seja, questão de gênero. Os Ganhos e sentimentos positivos
também afloram com a maternidade como a constituição de uma família, o amor,
a união e a responsabilidade. Todavia, apesar das muitas mudanças sociais e
culturais ocorridas nas últimas décadas no campo da sexualidade e das relações
de gênero, o que se verifica é que o exercício da sexualidade na adolescência e
juventude ainda continua sendo tratado por muitos como atividade de risco e
vulnerabilidade, o que explica o número crescente de mães e pais adolescentes
(BRANDÃO, 2009). Entretanto, a importância da rede de apoio familiar e do
parceiro mostrou-se extremamente relevante para ajudar a jovem mãe nesta fase.
A maternidade surge ainda como uma construção diária, motivadora e com forte
influência nas atitudes e decisões destas adolescentes para o seu futuro.
Conclusões: Pode-se ainda afirmar que os achados desta pesquisa serviram de
base para a formulação de políticas locais e fóruns de discussão sobre a
problemática da gravidez na adolescência. A partir de então, no município, um
projeto piloto foi criado sendo chamado de Mãe Rosa Botão. O projeto propôs a
articulação das equipes de saúde da família com os educadores, nesse sentido
discutiu-se a importância da escola como um canal aberto para as práticas
preventivas como palestras, dança, gincana e esportes, sendo então dispostos a
fim de garantir ao adolescente uma vida mais saudável. Ao final foi possível ainda
identificar o quanto a maternidade se constitui como um evento único e motivador,
e a importância de políticas públicas voltadas aos adolescentes e jovens, que
visem o seu protagonismo e empoderamento. Descritores: Saúde do Adolescente.
Gravidez na adolescência. Sexualidade. Enfermagem. Referências ALVES, C. A.;
BRANDÃO, E.R. Vulnerabilidade no uso de métodos contraceptivos entre
adolescentes jovens: interseções entre as políticas públicas e a atenção à saúde.
Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, jan,
2010. ANDRADE, R. P.; RIBEIRO, C.A.; SILVA, C.V. Mãe adolescente
vivenciando o cuidado do filho: um modelo teórico. Revista Brasileira de
Enfermagem, São Paulo, v. 59, n. 1, p. 30 – 35, jan/fev, 2006. BRANDÃO, E.R.

87

Desafios da concepção juvenil: interseções entre gênero, sexualidade e saúde.
Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 4 p. 1063-1071, 2009.
DeCS
Saúde do Adolescente. Gravidez na adolescência. Sexualidade. Enfermagem.
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0057.0.045.000-10
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ADOÇÃO DO BRINCAR/BRINQUEDO NA PRÁTICA ASSISTENCIAL
À CRIANÇA HOSPITALIZADA: TRAJETÓRIA DE ENFERMEIROS
Autores
Moura KR, Wernet M, Baldan JM, Matos APK, Custodio N
Resumo
A necessidade de hospitalização da criança pode desencadear reações como
medo, estresse, insegurança, regressão, sensação de estar acuada, dentre
outras, as quais determinam grande sofrimento para a mesma e sua família (1).
Isto ocorre em função da criança entrar em interação com pessoas, ambiente,
rotinas e procedimentos atípicos de seu cotidiano e idade (2-3). O não
acolhimento deste sofrimento pode deixar marcas negativas na criança, com
destaque para as seqüelas emocionais (3). Para ajudar a criança a lidar e
enfrentar situações hostis como a hospitalização, o brincar/brinquedo tem sido um
recurso apontado na literatura e em relatos de experiência como benéfico (1-2).
Isto porque é por meio do brincar/brinquedo que as crianças têm a possibilidade
de explorar, observar, perguntar e refletir sobre aquilo que estão a vivenciar, ou
seja, sobre a realidade circundante a ela (3). O cuidar humanizado exige que o
cuidador faça aproximações contínuas do ser cuidado no sentido de apreender e
compreender o que ele está a experienciar, para desta forma conseguir ofertar
intervenções pontuais às demandas/necessidades desveladas. Pensar no
cuidado a uma criança hospitalizada exige, portanto, apreender as experiências
atípicas e ameaçadoras, sem desconsiderá-la como sujeito histórico e social(3). É
fundamental a compreensão do que está a gerar o sofrimento para ela, no sentido
de realizar ações colaborativas para a amenização deste. Nesta perspectiva, o
profissional de enfermagem pode utilizar o brincar como uma estratégia de
assistência integral a criança. O processo de hospitalização se torna, desta forma,
menos traumático e mais alegre por proporcionar: diversão, relaxamento,
diminuição do estresse da separação e angústia, meio de aliviar a tensão e
expressar os sentimentos, interação positiva com outras pessoas, meio de
expressar idéias e interesses (1,3). Cabe destacar ser o uso do brincar/brinquedo
uma recomendação de prática para o enfermeiro, regulamentada pelo Conselho
Federal de Enfermagem, por meio da Resolução nº295/2004 que reza em seu
artigo 1° sobre a competência do enfermeiro pediátr ico, enquanto integrante da
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equipe multiprofissional de saúde, a utilização da técnica do Brincar/Brinquedo
Terapêutico, na assistência prestada à criança e família. No entanto, o
brincar/brinquedo, em todas as suas variantes, é pouco empregado na assistência
à criança nos serviços de saúde (4). Os benefícios e sua ampla recomendação
estão postos, porém há um uso incipiente, pouco estruturado e intencional deste
recurso por parte do enfermeiro(4). Com o intuito de ampliar a compreensão do
fenômeno uso/adoção do brincar/brinquedo na prática de assistência à criança
hospitalizada pelo enfermeiro o presente estudo tem como pergunta norteadora
“Como ocorre a incorporação do brincar/brinquedo no cuidado ofertado por
enfermeiros à criança hospitalizada?”. Tem como objetivo geral caracterizar o
processo de incorporação da adoção do brincar/brinquedo na assistência de
enfermagem à criança hospitalizada; e, como objetivo específico o de identificar
o(s) aspecto(s) que determinaram a incorporação do brincar/brinquedo na
assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Trata-se de uma pesquisa de
campo, qualitativa, que em virtude da intenção de caracterizar a trajetória do
enfermeiro quanto à incorporação do brincar/brinquedo na sua prática junto às
crianças em situação de hospitalização, o Interacionismo Simbólico (IS) revelouse um referencial teórico condizente. Participaram do estudo seis enfermeiras,
com as quais realizou-se entrevista semi-estruturada, na qual as mesmas
contariam sobre uma situação marcante de adoção do brincar/brinquedo na
assistência

à

criança

hospitalizada.

A

análise

dos

dados

seguiu

as

recomendações do Interacionismo Interpretativo (II). A partir desta análise,
identificamos dois grandes núcleos de sensibilização para a incorporação do
brincar/brinquedo no cuidado a criança hospitalizada: brinquedo/brincar é recurso
terapêutico e criança hospitalizada vive situações difíceis. Com isto, os processos
de ensino aprendizagem devem oportunizar tanto nas atividades teóricas quanto
práticas, saberes e reflexões sobre estas questões, uma vez que são elas a base
sobre a qual se edifica a importância do recurso brincar/brinquedo. De maneira
que apreender o significado das interações das crianças em momentos que
antecedem a assistência pode contribuir para a qualidade do cuidado prestado
pelos profissionais de saúde. Frente a isto, modificar o panorama de incorporação
desse recurso no contexto hospitalar está dependente da abordagem de cuidado
detida pelos profissionais que nele se encontram. De nada adianta ter brinquedo,
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ter espaços de brinquedoteca se não há o reconhecimento do brincar como ação
cuidativa. Investir na adoção desse recurso requer transformação do paradigma
de cuidado e de criança. É apenas com este investimento que justificativas pouco
densas como o tempo, qualidade e quantidade de brinquedos, podem ser
transformadas no sentido de incorporar o conceito de ser o brincar uma atividade
inerente ao comportamento infantil, essencial ao bem-estar da criança e apoio no
manejo da realidade vivida. Trata-se de fonte de adaptação e instrumento de
manutenção e recuperação da saúde. A opção e a própria vontade em adotar o
brincar/brinquedo no cuidado prestado pelos enfermeiros deve partir de um
sentimento dos mesmos frente à sensibilização que essa dinâmica provoca. Isto
porque quando essa intenção de uso parte da pessoa do enfermeiro, fatores que
seriam limitantes dessa incorporação do brincar passam a ser esquecidos, de
modo que a criatividade em elaborar atividades que proporcionem momentos de
brincadeira, torna-se mais valorizada e conseqüentemente mais presente. O
brincar quando à beira do leito ocorre de maneira espontânea e não requer
objetos diversificados nem muito tempo da equipe de enfermagem. Desta forma,
os enfermeiros precisam estar dispostos a realizar o brincar e a torná-los parte
indissociável da assistência de enfermagem independente do cenário que o
acerca. Faz-se importante dar um foco maior ao cuidado ofertado à criança de
modo a auxiliar e amenizar sua estada no hospital, tornando-a mais suportável
(5). Assim, o enfermeiro deixa de ser apenas um realizador de cuidados técnicos
e passa a ser também um facilitador da experiência vivida pela criança
hospitalizada (5). A trajetória de incorporação do brincar/brinquedo na pratica
assistencial do enfermeiro junto às crianças hospitalizadas ocorre por meio da
construção de duas grandes concepções: criança doente e hospitalizada vivencia
situações difíceis e de grande sofrimento; e, o brincar é recurso e espaço
terapêutico. Com isto, a necessidade de integração deste recurso no cuidado
ofertado à criança passa a ser uma busca e, independentemente do seu momento
de

formação,

tentam

disseminar

e/ou

adotar

o

mesmo.

Para

tanto,

intensifica/amplia conhecimentos e habilidades sobre a temática, o que estimula a
perpetuar tal busca. REFERÊNCIAS 1. Faleiros F, Sadala MLA, Rocha, EM.
Relacionamento terapêutico com criança no período perioperatório: utilização do
brinquedo e da dramatização. Rev Esc Enf USP 2002 Mar; 36(1): 58-65 2. .
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Schmitz SM, Piccoli M, Vieira CS. A criança hospitalizada, a cirurgia, e o
brinquedo terapêutico: uma reflexão para a enfermagem. Ciên Cuidado e Saúde
2003 Jan/Jun; 2(1): 67-73. 3. Furtado MCC, Lima RAG. Brincar no hospital:
Subsídios para o cuidado de enfermagem. Rev Esc Enf USP 1999 Dez;
33(4):364-9. 4. Medeiros G, Shimeny M, Ribeiro CAR, Borba RIH. Brinquedo
terapêutico no preparo da criança para punção venosa em pronto socorro. Acta
Paul Enf. 2009;22: 909-15. 5. Ribeiro Circéa Amália, Angelo Margareth. O
significado da hospitalização para a criança pré-escolar: um modelo teórico. Rev.
esc. enferm. USP [periódico na Internet]. 2005 Dez [citado 2010 Dez 11]; 39(4):
391-400. Disponível em:
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CONHECIMENTO DE ENFERMEIROS(A) SOBRE O USO DE
IMUNOBIOLÓGICOS ESPECIAIS EM ONCOLOGIA INFANTIL
Autores
SANTOS GB; CUNHA ARR, SOARES MCS; QUEIROZ SL; SILVA AR
Resumo
O câncer é uma doença presente no cotidiano de muitos indivíduos,
acometendo não só adultos e idosos como também crianças. A partir da
proposta de técnicos do Ministério da Saúde (MS) assessorados por
sanitaristas e infectologistas, em 1973, foi estabelecido no Brasil o Programa
Nacional de Imunização (PNI). Este programa é referência mundial, e tem
como objetivo principal oferecer imunobiológicos necessários para prevenção
de doenças, a todas as crianças que nascem no país, tentando alcançar
através de ações planejadas e sistematizadas, coberturas vacinais de 100%
em todos os Estados e Municípios, reduzindo assim, o número de óbitos que
podem ser prevenidos com a vacinação de rotinaA criança com câncer pode
necessitar de imunobiológicos especiais (CRIE), após consulta médica e
criteriosa avaliação do quadro clinico e grau, visto que, quando em tratamento
alguns imunobiológicos não podem ser administrados por possuírem
capacidade de agravar o estado de saúde da criança. Os imunobiológicos
especiais estão presentes no CRIE, que são Centros de Referência de
Imunobiológico Especial, os quais utilizam imunobiológico menos reatogênico,
que os disponibilizados nos posto de saúde, mesmo assim corre-se o risco de
reação. Toda criança necessita ser imunizada, e essa imunização acontece
através dos imunobiológicos destinados e preconizados pelo Ministério da
Saúde. A criança com câncer deve ser submetida a uma avaliação criteriosa no
que diz respeito a seu estado imunológico e vacinal, pois vacina de vírus ou
bactérias vivos estão contra indicadas (BCG; VOP; sarampo; caxumba;
rubéola; varicela; febre amarela; raiva e febre tifóide). No entanto um
determinado período após a suspensão do tratamento, a resposta imunológica
costuma estar adequada, possibilitando assim uma adequação de vacinação
dessas crianças. Quando discorremos sobre criança oncológica é importante
lembrar que as mesmas se encontram com um quadro de imunodeficiência
adquirida, não podendo assim ser administrada todos os imunobiológicos
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preconizados no calendário vacinal básico. A partir desta problemática,
abrolhou-se a vontade de se aprofundar a temática quanto ao conhecimento
dos (as) enfermeiros (as) das unidades de ESF (Estratégia Saúde da Família)
da cidade de Campina Grande-PB, mediante a imunização de crianças
oncológicas, objetivando verificar o conhecimento dos mesmos, de modo que,
foi caracterizado o perfil dos participantes do estudo, identificado seu
conhecimento acerca da temática, averiguando se os mesmos receberam
capacitação sobre imunobiológicos especiais e elencando a forma como a
assistência de enfermagem é prestada a criança com câncer que venha a
necessitar de imunobiológico especial. A pesquisa foi do tipo investigativa
exploratória, descritiva e com abordagem quantitativa, desenvolvida nas
Unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) de zona urbana na cidade de
Campina Grande-PB que corresponde a 92 equipes sendo a amostra não
probabilistica, por acessibilidade composta por 25 enfermeiros (as), sendo
realizado através de questionário, no período de março e abril de 2011, e em
seguida os dados foram inseridos no software Microsoft Excel® sendo
analisados através da literatura pertinente e atualizada. Como preconizado na
resolução 196/96 do Conselho Nacional de saúde esta pesquisa foi submetida
ao

comitê de ética

e pesquisa do Centro

de

Ensino Superior e

Desenvolvimento só sendo operacionalizada após anuência desse órgão
através do protocolo de número: 0002.0.000.405-11. Quanto aos resultados, de
25 enfermeiros (as), 96% são do sexo feminino; o grupo teve 44% dos
participantes do estudo com faixa etária entre 31 a 40 anos; com 56%
trabalhando em outro local fora a ESF; 36% possui tempo de formação entre 6
e 10 anos; 92% possuem especialização;44% atuam na unidade pesquisada
entre 3 a 5 anos; perfazendo um total de 80%, os participantes afirmaram
possui pouco conhecimento acerca dos imunobiológicos especiais; balizando
48%, foi respondido que só recebem capacitação em sala de vacina uma vez
por ano; 52% relatam que nas capacitações não recebe informações sobre
imunobiológico especial; 92% referem encaminhar as crianças para o CRIE
quando necessário; 80% alegaram utilizar consulta de enfermagem para
prestar assistência a criança oncológica Mediante os dados expostos,
corrobora-se o pouco conhecimento dos (as) enfermeiros (as) da ESF de
Campina Grande-PB acerca da temática, sendo necessária a capacitação
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através de informação acerca dos imunobiológicos especiais, para melhor
assistir as crianças com câncer. Com base nas respostas dos resultados
obtidos, observou-se que a maioria dos entrevistados afirma não receber
capacitação em imunobiológicos especiais por não ser de seu cunho, uma vez
que, as crianças que necessitam são encaminhadas para o CRIE. Entretanto
se for oferecido à criança, aos profissionais e a família informações
aprofundadas sobre a importância da imunização, ambas aprenderão o quão
relevante é vacinar e poderão colocar em prática o que lhes foi transmitido,
tanto em sua vida particular, como na dos demais. A ESF é considerada uma
porta de entrada para os serviços de saúde, uma vez que, trabalha com a
prevenção, promoção e reabilitação do indivíduo, sendo conhecida como
atenção básica de saúde, por isso que os (as) enfermeiros (as) atuantes nas
ESF precisam ter conhecimento acerca dos imunobiológicos especiais (quem
pode ou não receber, em qual dose deve ser administrado e embasado em
quais efeitos adversos a criança deve ser encaminhada para o CRIE), uma vez
que, atuando diretamente com o indivíduo que procura o serviço, o (a)
enfermeiro (a) não sabe qual realidade o aguarda.Ainda assim com todo
conhecimento transmitido é importante que a enfermagem fique atenta ao
cartão de vacina da criança, quanto às doses que devem ser administradas, a
idade correta para administração, à dose a ser aplicada e se a criança passou
pela avaliação médica, que deve ser realizada de forma criteriosa para saber
se a mesma pode receber o imunobiológico. É viável que a partir dos
resultados obtidos, a Secretaria de Saúde do Município de Campina GrandePB, responsável pelos enfermeiros (as) das Unidades de Estratégia Saúde da
Família (ESF), reavalie sua atuação, bem como a sua maneira de conduzir os
trabalhos, mediante aqueles que atuam diretamente com o cliente/criança, de
forma que haja uma educação permanente no processo de trabalho, para que
quando a mãe procure a unidade possa receber informações necessárias
quanto aos direitos de saúde do seu filho, cumprindo assim as diretrizes
básicas do SUS (Sistema Único de Saúde). REFERENCIAS ABBAS, Abul K.;
Lichtman, Andrew H. Imunologia Celular e Molecular. Elsevier, 2005, 4ª
reimpressão. ARAGUAIA, Mariana. História da Vacina. Disponível em: . Acesso
em: 15 de outubro de 2010. BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional
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de Imunização: 30 anos. Série C. Projetos e Programas e Relatórios. Brasília:
Brasil. Ministério da Saúde. 2003
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CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ACERCA
DOS

DIREITOS

DA

CRIANÇA

E

DO

ADOLESCENTE

HOSPITALIZADOS1
Cruz DSM2, Costa SFG3, Marques DKA4, Lacerda ORM5, Souza IVB6

RESUMO
Pela sua fragilidade e dependência, a criança por séculos teve ignoradas suas
necessidades e direitos. Somente a partir do século XX, a criança passou a ser
visualizada quanto aos seus direitos, tendo lugar nas leis e códigos do mundo, e por
conseguinte no Brasil.Em 1978 a condição da criança só passou a ter notoriedade
com a instituição do Ano Internacional da Criança, passando várias instituições a se
mobilizarem em defesa dos direitos da criança, vindo posteriormente a influenciar a
elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990. A Constituição
de 1988, conhecida também a como a Constituição Cidadã, também influenciou a
construção do ECA, quando em seu Art. 127 refere que: É dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
1 Eixo Responsabilidade social da enfermagem no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e
família,Trabalho concorrendo ao Prêmio SOBEP
2.Mestre, Enfermeira do Setor de Pediatria do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW);
Docente da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança na disciplina Enf. Saúde da Criança e do
Adolescente (FACENE).End. Rua Mourise Miranda Gusmão 775 Cristo João Pessoa –PB.Brasil. Email:deasilvia2000@yahoo.com.br.
3 Enfermeira, Doutora em Enfermagem pela EERP/USP, Docente do Programa de Pós-graduação em
Enfermagem da UFPB, Professora Adjunta do DEMCA/UFPB. Brasil. E-mail:solangefgc@gmail.com
4. Mestre, Enfermeira da Clínica Pediatrica do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW);
Docente da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança na disciplina Enf. Saúde da Criança e do
Adolescente (FACENE). Brasil.E-mail: danielaantao@hotmail.com.
5. Enfermeira. Mestranda. Docente da Faculdade de Enfermagem Nova Eperança. Enfermeira
Assistencial do Hospital Municipal de Mataraca. Brasil. E-mail: ormlhta@yahoo.com.br.
6. Enfermeira. Mestranda. Docente da Faculdade de Enfermagem Nova Esperança. Enfermeira
Assistencial da Maternidade Frei Damião.Brasil. E-mail: ilanavbs@gmail.com.
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familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.Em 1990, veio então a
ser publicada a Carta Magna dos direitos da criança, o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Ele veio garantir os direitos fundamentais da criança e do
adolescente enquanto pessoa humana. Tanto a Constituição Federal como o ECA,
abrangem os direitos da criança como um todo, porém, apesar de alguns destes
direitos estarem direcionados a saúde da criança, como vemos no Art. 12, que
resguarda o direito do acompanhante quando a criança se interna, recomendando
que “os estabelecimentos de atenção à saúde deverão proporcionar condições para
a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável”, surgiram dois
outros documentos como: A Carta da Criança Hospitalizada, que é européia, e a
Resolução 41/95, que é brasileira. A hospitalização é um momento de grande
estresse tanto para a criança, quanto para a família, por reperesentar muitas vezes
quebra dos vínculos, mundança no estilo de vida ; impotência dos pais diante da
situação de saúde do filho, entre outros fatores que comprometem a estabilidade da
dinâmica familiar. Além disso, pela sua imaturidade, a criança tem limitado o número
de mecanismos de enfrentamento para situações geradoras de estresse.Esta
condição geralmente fragiliza tanto a criança como a família, que passa a necessitar
para seu atendimento de uma equipe de enfermagem sensível e preparada para
acolhê-la e reconhecê-la como detentora de direitos. Porém, na pratica nem sempre
isto acontece, e apesar

do ECA já ter completando 20 anos,

a falta de

conhecimento dos profissionais de saúde quanto aos direitos da criança, do
adolescente e dos familiares, gera por vezes conflitos que comprometem a qualidade
da assistência dispensada ao binômio. Torna-se assim de grande importância a
investigação dos conhecimentos dos profissionais de enfermagem no que se refere
aos direitos da criança, para a partir deste conhecimento, traçar estratégias que
venham contribuir com a qualidade da assistência de dispensada aos pequenos
pacientes e suas famílias.São portanto objetivos desta pesquisa, caracterizar a
situação profissional da equipe de enfermagem envolvido no cuidar da criança e do
adolescente; analisar o conhecimento dos profissionais de enfermagem acerca dos
direitos da criança do adolescente hospitalizados; averiguar na opinião dos
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profissionais de enfermagem se os direitos da criança e do adolescente
hospitalizados são respeitados. Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória,
descritiva com abordagem quantiquantitativa realizada no Hospital Infantil Dr. João
Soares situada na cidade de João Pessoa-PB, por ser este o local de
desenvolvimento do Projeto de Extensão Brinquedo Terapêutico: um novo olhar da
enfermagem pediátrica. O hospital é filantrópico, e se localiza na Av Cruz das Armas
na cidade de João Pessoa-PB. Atende crianças e adolescentes da grande João
Pessoa em regime de internamento, dispondo para tanto de 65 leitos A população foi
composta da equipe de enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares), sendo a
amostra composta de 10 profissionais de enfermagem (1 auxiliar de enfermagem; 8
técnicos de enfermagem e 3 enfermeiros) escolhidos eleatoriamente que estavam
prestando assistência a criança hospitalizada e desejaram participar da pesquisa e
que para tanto assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O
instrumento de coleta de dados foi um questionário contendo questões objetivas
referentes a caracterização da amostra e questões objetivas referentes ao objetivo
proposto. A coleta de dados foi realizada no mes de julho de 2011, após aprovação
deste projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Enfermagem Nova
Esperança (FACENE) pelo protocolo n.82/11 e CAAE:0081.0.351.000-11.Os dados
objetivos foram agrupados e apresentados em forma de gráficos com números
absolutos e percentuais, e os subjetivos foram analisados de acordo com a Técnica
do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) e discutidos à luz da literatura pertinente ao
tema. O estudo respeitou as diretrizes constantes na Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde/MS,

que regulamenta os princípios éticos da pesquisa

envolvendo seres humanos, bem como, e os constantes na Resolução 311/2007 do
Conselho Federal de Enfermagem que regulamenta o Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem. Quanto aos resultados observou-se que 3(25%),
encontravam-se na faixa etária de 25 à 30 anos; 3(25%) de 31 à 35 anos; 2(17%) de
21 à 25 anos; 2(17%) de 36 à 40anos; 1(8%) de 41 à 45 anos e 1(8%). Considerando
o estado civil observou-se que 5 (45%) eram casadas; 4(33%) solteiras e 3(22%)
casadas. Quanto categoria funcional observou-se que, 9 (67%) eram técnicos de
enfermagem; 3 (25%) enfermeiros e 1 (8%) auxiliares de enfermagem. Já com
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relação ao tempo de serviço observou-se que 1 (8,3%) tinha um mes de serviço;
5(41,6%) tinham de 1 à 5 anos; 1(8,3%) tinham de 6 à 10anos; 1(8,3%) de 10 à
15anos; 1(8,3%) de 15 à 20 anos; 1 (8,3%) mais de 20 anos e 3 (24,9% )não
responderam. Quanto ao conhecimento dos profissionais quanto aos Direitos da
criança e do adolescente observou-se que dentre os direitos da criança hospitalizada
o mais conhecido é o direito a um acompanhante, seguido da proteção à vida e à
saúde, com absoluta prioridade e sem qualquer forma de discriminação e o de ser
hospitalizado quando for necessário ao seu tratamento. Algumas das entrevistadas
referenciaram alguns direitos constantes no ECA como: o direito a liberdade, ao
respeito e a dignidade; a convivência familiar e comunitária; a educação, ao esporte
a ao lazer e a proibição quanto ao oferecimento de produtos e serviços inadequados
a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;

que também

devem ser

respeitados durante a hospitalização.Os direitos menos citados foram: receber todos
os recursos terapêuticos disponíveis para sua cura, reabilitação e ou prevenção
secundária e terciária; ter conhecimento adequado de sua enfermidade, dos
cuidados terapêuticos e diagnósticos; receber amparo psicológico, quando se fizer
necessário; desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a
saúde, acompanhamento do currículo escolar; os pais ou responsáveis participem
ativamente do seu diagnóstico, tratamento e prognóstico, recebendo informações
sobre os procedimentos a que será submetido; confidência dos seus dados clínicos,
bem como direito a tomar conhecimento dos mesmos, arquivados na instituição.O
DSC revelou que a maioria dos profissionais consideram que na instituição os
direitos da criança são respeitados, porém observa-se que o cumprimento destes
direitos estão vinculados apenas a alguns aspectos da assistência, como o carinho e
respeito a criança; o preparo dela e da família para os procedimentos e o
acompanhamento dos pais ou responsável durante a hospitalização. Isto reflete uma
visão limitada quanto ao conhecimento dos direitos da criança hospitalizada, como já
referido anteriormente, bem como da possibilidade de melhoria da assistência, uma
vez que, apenas uma das entrevistadas

respondeu que, apenas alguns direitos

eram respeitados, decorrente da falta de pessoal

qualificado e pelo número

insuficiente para assistência. Entende-se então que a capacitação profissional é uma
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responsabilidade da instituição, uma vez que, favorece a melhoria da qualidade do
serviço à partir do momento que estimula os profissionais envolvidos a uma mudança
de comportamento que promove benefícios a criança, ao profissional e a própria
instituição.A criança hospitalizada necessita para sua assistência de profissionais
capacitados, sensíveis e comprometidos com a sua condição, que busque atender
suas necessidades de forma integral, vislumbrando a ela e sua família como sujeitos
detentores de direitos que deverão ser respeitados.

DESCRITORES: Criança; Adolescente; Hospitalização; Enfermagem
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INTRODUÇÃO: A reforma psiquiátrica teve inicio no Brasil em 1992, e tem como
principal objetivo a desospitalização. A reforma parte da compreensão de que o
hospitalizado perde vínculos familiares e sociais fazendo com que o seu quadro
se agrave. Dessa forma, a reforma busca reestruturar a assistência aos
portadores de transtornos mentais, busca assegurar os direitos humanos e civis
destes pacientes, tratando-os como cidadãos1. Uma das estratégias da reforma
para a desospitalização e humanização, é a criação dos serviços substitutivos, os
centros de atenção psicossocial – CAPS, centralizando assim, todos os serviços
voltados para a saúde mental2. Os Centros de atenção psicossocial são
caracterizados por serviços de atendimento diário as pessoas que sofrem com
transtornos mentais, podendo ser de longa permanência ou regime asilar. Uma
característica deste serviço é realizar seus atendimentos permitindo que os
usuários possam permanecer junto às suas famílias e na sua comunidade3. No
modelo atual existem hoje, o CAPS I, que pode ser implantado em cidades que
tenham uma população de 20 à 70 mil habitantes; o CAPSII, em cidades com
uma população mínima de 70 à 200 mil habitantes; o CAPSIII, que funciona 24
horas,com internações de até 7 dias úteis e que pode ser implantado em cidades
1
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que tenham acima de 200 mil habitantes; o CAPS ad, que é voltado para
dependentes de álcool e drogas, em cidades com mais de 70 mil habitantes e, por
fim, o CAPS infanto-juvenil, que é voltado para crianças e jovens, e pode ser
implantado em cidades com mais de 200 mil habitantes1. O CAPS infanto-juvenil,
destaca sua importância para o tratamento da doença mental de forma precoce,
visto que, quanto antes for detectado um transtorno mental maiores são as
chances de controle do desenvolvimento da doença. Parte daí a importância de
uma equipe de saúde capacitada para atender estes usuários, pois é um grande
desafio desenvolver uma boa assistência voltada exclusivamente para crianças. O
número de casos graves atendidos no CAPS infanto-juvenil tem se tornado
bastante expressivo, tornando ainda mais necessária a capacitação dos
profissionais de saúde que atuam na intervenção precoce. A intervenção precoce
tem como objetivo o diagnóstico preciso dos riscos psicossociais, através da
capacitação das equipes, dando-lhes condições de diagnosticar sinais de
sofrimento psíquico precocemente4. A intervenção precoce realizada no CAPSi
busca evitar o surgimento de doenças mentais em crianças, para isso é
necessário um acompanhamento profissional para a realização de um tratamento
antecipado, possibilitando que as crianças em risco psíquico possam evoluir para
uma melhora significativa, evitando assim que a mesma torne-se um adulto
estigmatizado com um diagnóstico de transtorno mental. OBJETIVOS: Este
trabalho tem a finalidade de mostrar a importância de se prestar uma assistência
precoce, enfatizando as ações exercidas pela equipe de saúde na tentativa de
prevenir futuros distúrbios psíquicos nas crianças atendidas neste serviço.
METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada no Centro de atenção psicossocial
infantil (CAPSi), no município de Campina Grande. Trata-se de uma pesquisa
exploratória e descritiva com abordagem quantiqualitativa, nos dados qualitativos
aplicou-se a técnica de analise de conteúdo Bradin, e nos quantitativos foi feito
uma estatística simples usando o programa Microsoft Office Excel 2007.
RESULTADOS: Participaram da pesquisa 10 profissionais de nível superior
atuantes no serviço onde 100% dos entrevistados eram do sexo feminino e 60%
delas tem idade entre 20 a 30 anos, todas possuem cursos de pós-graduação. No
que se refere ao tempo de formação, faz entre 4 e 8 anos que 40% terminou o
curso de graduação e 70% trabalha no CAPS a cerca de 2 à 4 anos. Foram
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estudados 23 prontuários referidos as crianças acolhidas no CAPS no primeiro
trimestre do ano de 2010, onde 57% dessas crianças são do sexo masculino e
44% com idade entre 4 e 7 anos, 52% delas sobrevivem com uma renda mensal
que está na base de um a dois salários mínimos. Em relação aos antecedentes
familiares 61% não tem histórico de doenças mentais na família. 80% não
apresenta diagnóstico definido e 20% são consideradas autistas e 48% das
crianças estudadas foram acolhidas a um mês no serviço. Na análise dos dados
qualitativos foram identificadas quatro categorias, no que diz respeito a “como se
da o acolhimento das crianças no CAPS” surgiram quatro categorias foram: I Através da escuta; II - Através da coleta do histórico familiar; III - Preenchimento
de fichas e IV - Oficinas de acolhimento. Questionamentos em relação às
“dificuldades encontradas pelos profissionais no serviço” geraram três categorias:
I - Falta de envolvimento dos pais ou responsáveis; II - Falta de comunicação
entre os serviços; III - Falta de profissionais qualificados e de capacitação. No que
se refere a “importância da intervenção precoce” as três categorias: I - Prevenção;
II - Evita a instalação dos sintomas; III - evita a cronificação da doença. E
finalmente em relação aos “cuidados e tratamentos oferecidos pelo CAPS”
surgiram cinco categorias: I - Oficinas e grupos terapêuticos; II - Atendimentos
individuais; III - Escuta; IV - visitas domiciliares; V - Grupo de família.
CONCLUSÃO: A saúde mental é um tema bastante complexo, subjetivo e ainda é
pouco discutido. Parte daí o interesse de trabalhar intervenção precoce neste
estudo. O CAPSi, busca prestar uma assistência diferenciada a crianças que
apresentam algum risco psíquico e por isso foi escolhido como campo de
pesquisa para a realização deste trabalho. A intervenção precoce parte do
princípio de que, quanto antes se iniciar um tratamento específico em uma criança
que apresente algum risco de desenvolver um transtorno mental, maiores são as
chances impedir a evolução da doença. No entanto, as famílias também
necessitam de assistência, pois grande parte da evolução do usuário diante o
tratamento é resultado de uma família atuante e presente. Sabe-se que para
muitos, é bastante difícil lidar com o fato de que um ente querido está precisando
de assistência voltada à saúde mental, por isso a equipe realiza grupos de
intervenção também com as famílias. No decorrer desta pesquisa, ficou claro o
desejo de alguns profissionais de que as famílias fossem mais atuantes e
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dedicadas no que diz respeito ao tratamento de seus filhos, pois a melhoria da
saúde e do bem estar familiar implica em melhores respostas ao tratamento,
mesmo assim, a falta de informação e envolvimento dos cuidadores é um
obstáculo a ser vencido pelos profissionais, que encontram muitas dificuldades
para realizar um trabalho eficaz neste serviço.

A intervenção precoce é um

trabalho que requer interação de todos os profissionais envolvidos, buscando
atuar o quanto antes na tentativa de que o distúrbio mental não se instale de
forma definitiva. Sendo assim, é necessário agir de forma preventiva buscando
minimizar os agravos que a doença poderá acarretar.
PALAVRAS – CHAVE: Trabalho interdisciplinar. Precoce. CAPS.
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HIGIENE ORAL EM CRIANÇAS SUBMETIDAS À VENTILAÇÃO
MECÂNICA EM CUIDADOS INTENSIVOS
Santos LM1, Ramos GM2, Santana RCB3, Lopes DM4

A Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) a criança grave é submetida a
diversos

procedimentos

invasivos,

sendo

expostas

à

colonização

de

microrganismos da microflora destes espaços. Dentro deste contexto, destaca-se
a colonização da cavidade orofaríngea, associada aos dispositivos de apoio a
vida, tais como as sondagens orogástricas, o tubo orotraqueal, a cânula
orofaríngea, a ventilação pulmonar mecânica, dentre outros. Devido à intubação
traqueal os pacientes em cuidados intensivos com freqüência permanecem com a
boca aberta, facilitando assim a desidratação da mucosa oral, e devido à
diminuição do fluxo salivar permite aumento do biofilme lingual, matriz orgânica
estagnada, no dorso da língua(1). O biofilme se comporta como uma comunidade
de microorganismos agrupados em uma matriz extracelular de polímeros de
origem bacteriana e do hospedeiro. As bactérias permanecem aderidas à mucosa
oral não isoladamente, mas organizadas em agrupamentos sob a forma do
biofilme. A placa dentária é considerada exemplo de um biofilme complexo e
dinâmico, que associa microorganismos aeróbios, anaeróbios e filamentosos e
que recobre a superfície gengival dos dentes e mucosa oral(2,3).Num estudo
realizado na Cidade de São Paulo(4) 58,2% das crianças admitidas em UTIP
possuíam espécies da flora normal colonizando a orofaringe e 41,8%
microorganismos patogênicos, sendo que destes a maioria apresentava
resistência à antibióticos. Nesta direção, este estudo tem como objeto os fatores
que interferem na prática da higiene oral em crianças sob ventilação mecânica na
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Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. O interesse por este estudo surgiu na
prática em campo do componente curricular Enfermagem em Saúde da Criança e
do Adolescente, da Faculdade de Tecnologia e Ciências, na unidade de Terapia
Intensiva Pediátrica de um hospital público do estado da Bahia. Nesta prática, foi
evidenciado que a equipe de enfermagem não realizava a higiene oral em
crianças sob ventilação mecânica, sendo utilizado como justificativa a maior
agressão da cavidade oral, decorrente da utilização de escovas dentárias, o que
segundo os membros da equipe de enfermagem poderia ocasionar diversos
problemas, tais como o risco de extubação acidental. Neste sentido, questionouse: quais são os fatores que interferem na realização da higiene oral em crianças
sob ventilação mecânica na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica de um
hospital público do interior da Bahia? Assim, este estudo teve como objetivos:
Analisar os fatores que interferem na realização da higiene oral em crianças sob
ventilação pulmonar mecânica, na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica de um
hospital público do interior da Bahia; Identificar os materiais e soluções utilizadas
no cuidado oral de crianças sob ventilação pulmonar mecânica; Analisar a técnica
utilizada para a realização da higiene oral na criança crítica em cuidados
intensivos. Estudo do tipo descritivo, exploratório, qualitativo, realizado na UTIP
de um hospital público do interior da Bahia. Os dados do presente estudo foram
coletados no período de março a abril de 2010, por meio da aplicação de
entrevistas semi-estruturadas, realizadas em local reservado, no próprio hospital,
com treze técnicas de enfermagem. Para a seleção destas participantes, foram
utilizados os seguintes critérios: ser membro da equipe de enfermagem da UTIP;
estar escalado com crianças sob ventilação pulmonar mecânica; estar escalado
para o turno da coleta dos dados e aceitar participar do estudo. Os dados
empíricos foram analisados através da Análise de Conteúdo de Bardin, emergindo
as seguintes categorias: Disponibilidade de material; Presença de dispositivos
orotraqueal e Condições da criança. No intuito de resguardar o sigilo das
informações, a privacidade e o anonimato das entrevistadas, adotou-se na
apresentação dos resultados a utilização de códigos, a partir da ordem de
realização das entrevistas, atendendo às normas éticas estabelecidas pela
Resolução 193/96 do conselho Nacional de Saúde, acerca de pesquisas
envolvendo seres humanos. O projeto deste estudo foi encaminhado ao Comitê
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de Ética em Pesquisa da Faculdade de Tecnologia e Ciências, campus de
Salvador, Bahia, para sua apreciação, sendo aprovado sob o parecer de número
1.666/2009, sem pendências. Na categoria “Disponibilidade de material”, um
dos fatores apontados para a execução desta prática sem evidência é a falta de
provimento de material adequado para a equipe de enfermagem responsável pela
execução da higiene oral na UTIP, o que de fato interfere na execução deste
cuidado com segurança e qualidade. Notou-se, também, que devido à ausência
de protocolo assistencial, a equipe de enfermagem utilizada uma variedade de
soluções anti-sépticas no cuidado oral das crianças intubadas sob ventilação
mecânica. Na categoria “Presença de dispositivos orotraqueais”, observou-se
na fala de uma das entrevistadas que devido ao fato das crianças possuírem a
cavidade oral pequena, dificulta a realização de uma higiene oral eficaz, devido
não só a má visualização da cavidade oral como também do pouco espaço para
introduz escovas, espátula ou a sonda de aspiração. Para as entrevistadas,
devido ao fato do tubo traqueal ocupar parte da cavidade oral, a escovação
poderia deslocar a fixação deste dispositivo de apoio à vida provocando
problemas na clínica da criança. Percebeu-se nas falas das entrevistadas que há
uma preocupação em não extubar o paciente durante a realização da higiene oral,
principalmente por se tratar de crianças, pois o tubo orotraqueal usado por elas
não tem o cuff, o que requer atenção, destreza e técnica durante mobilização do
mesmo, para execução dessa prática pelos profissionais de enfermagem. Desta
maneira, diante da falta de escova no setor ou mesmo das condições anatômicas
da criança, a utilização da espátula envolta em gaze como recurso mecânico
durante a higiene oral é priorizada neste serviço, indo de encontro aos achados
na literatura nacional e internacional. Na categoria “Condições da criança”,
observamos que o diagnóstico médico estabelecido para a criança grave sob
ventilação mecânica interfere na realização da higiene oral, tendo em vista a
possibilidade de provocar alterações na condição clínica durante a realização
deste cuidado. Assim, a instabilidade hemodinâmica do paciente também a
presença de hemorragia na cavidade oral, o grau de sedação da criança e a
posição no leito intensivo foram apontados como fatores que dificultam a higiene
oral.

A higiene oral em crianças críticas sob ventilação mecânica em cuidados

intensivos demanda a articulação de fundamentos teóricos e práticos para a
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implementação de cuidados de excelência e de qualidade. Assim, as situações
clínicas e não clínicas apontadas como fatores que interferem na realização da
higiene oral, foram consideradas como inconsistentes e capazes de influenciar na
promoção deste cuidado, pois a equipe de enfermagem ao levarem em
consideração estes fatores, poderá deixar de implementar a higiene oral como
cuidado na prevenção da pneumonia nosocomial. Na execução da técnica da
higiene oral, observou-se a utilização de um padrão não recomendado pelas
evidências atuais relativas à importância da fricção mecânica com escova dental,
pois os membros da equipe de enfermagem entrevistada relataram a utilização de
soluções diversas associadas à espátula envolta com gaze. Desta forma, este
padrão da prática porá potencializar conseqüências para a clínica da criança
crítica, em decorrência da falta de um protocolo consistente e da ausência de
conhecimentos mínimos relativos à higiene oral e a gênese da pneumonia
associada à ventilação mecânica. A equipe de enfermagem da UTIP em estudo
necessita de aprimoramento de sua prática diária, no que se refere à execução da
higiene oral como cuidado essencial para o controle da cavidade orofaríngea das
crianças críticas, demandando a utilização de um protocolo assistencial
fundamentado na prática da enfermagem baseada em evidências, já que os
critérios apontados como capazes de interferir na realização deste cuidado foram
contraditórios ao perfil das crianças que necessitam do mesmo. Conclui-se,
portanto, que a realização da higiene oral pode ser implicada por diversos fatores
e que para a execução dessa prática com excelência, qualidade e segurança fazse mister a padronização de suas etapas e a realização de novas investigações
científicas para que a prática da enfermagem pediátrica possa ser aperfeiçoada.

Descritores: Enfermagem Pediátrica; Unidade de Terapia Intensiva; Higiene
Bucal.
REFERÊNCIAS
1. Santos PSS, Mello WR, Rosana Wakim CS, Paschoal MAG. Uso de solução
bucal com sistema enzimático em pacientes totalmente dependentes de cuidados
em unidade de terapia intensiva. RBTI. 2008 abr/jun; 20(2): 154-159.

109

2. Zanatta FB, Rösing CK. Clorexidina: mecanismo de ação e evidências atuais
de sua eficácia no contexto do biofilme supragengival. Revista Scientific American
2007; 1(2): 35-43.

3. Kusahara DM, Pedreira MLG, Peterlini, MAS. Protocolo para higiene oral em
crianças submetidas à ventilação pulmonar mecânica. Rev Soc Bras Enferm Ped.
2008 jul; 8(1): 37-44.

4. Kusahara DM, Peterlini Maria AS, Pedreira MLG. Colonização orofaríngea de
crianças à admissão em uma unidade de cuidados intensivos. Acta Paul Enferm
2007; 20(4):421-7.

110

IMPORTÂNCIA

DE

UMA

INTERVENÇÃO

PRECOCE

PARA

PREVENÇÃO DE DISTÚRBIOS PSIQUICOS
Firme KA 1
Gonçalves CC 2
Piancó IMFG 3
Almeida IB 4
Silva ML 5
RESUMO
INTRUDUÇÃO: O conceito de prevenção consiste em ações antecipadas destinadas
a impedir a ocorrência de fatores ou fenômenos prejudiciais à vida e à saúde, como
também evitar a progressão de seus efeitos1. O Centro Campinense Intervenção
Precoce, instalado no Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi), desenvolve
um trabalho de acompanhamento e tratamento de crianças a partir de 0 a 7 anos
com transtornos do desenvolvimento. Segundo o Ministério da Saúde cerca de 10 a
20% da população de crianças e adolescentes sofre de transtornos mentais, sendo
que entre 3 a 4% necessita de tratamento intensivo, o que representa um universo
de cerca de 34 mil crianças e adolescentes2. A elevada prevalência dos transtornos
psicossociais entre crianças e adolescentes evidencia a importância do tema. Além
de que, em sua maioria, as psicopatologias infantis causam danos em importantes
áreas do funcionamento psíquico, afetando o equilíbrio emocional, o rendimento
intelectual e o comportamento social adaptativo, ocasionando problemas futuros a
esse ser quando adulto e à sociedade na qual ele se inserirá3. OBJETIVO: Identificar
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a importância de se prestar um atendimento precoce em crianças em risco de
desenvolvimento de problemas psíquicos ou comportamentais em um Centro de
Atenção Psicossocial Infantil no município de Campina Grande – PB; Determinar
que ações têm sido prestadas pela equipe de saúde a estas crianças no intuito de
prevenir esses futuros distúrbios psíquicos e comportamentais. METODOLOGIA: O
estudo se tratou de uma investigação exploratória, quantiqualitativa, descritivo,
analítico e longitudinal, que utilizou a entrevista semi-estruturada como instrumento
principal de coleta de dados. O estudo foi realizado em Campina Grande, Paraíba, a
investigação foi direcionada a população infantil compreendendo também os
profissionais integrantes do Centro Campinense de Intervenção Precoce (CAPSi).
Fizeram parte do estudo 25 crianças e 14 profissionais. Para elucidar os dados
sócio-demográficos relacionados à pesquisa, foram construídos gráficos no
programa Word 2007. RESULTADOS: Aos indicadores sócio-demográficos dos
sujeitos, o número de crianças do sexo masculino (56%) acompanhadas no CAPSi é
superior ao número de crianças do sexo feminino (44%), onde 64% das crianças
pesquisadas iniciaram o tratamento na instituição referida até quatro anos de idade.
Observou-se que 44% das mães amamentaram seus filhos por mais de seis meses.
Verificou-se que 68% das crianças analisadas encontram-se aos cuidados de seus
pais. No que diz respeito aos sintomas mais presentes, as manifestações mais
comumente encontradas foram agitação e agressividade (32%), seguida de
convulsão (16%) e expressão física (16%). Apenas 32% das crianças faziam uso de
medicamentos como Neuleptil, Depakene, Gardenal e outros. Encontramos que 60%
das crianças não possuíam diagnóstico algum, apresentando somente sinais e
sintomas expressivos. Ao questionarmos aos responsáveis acerca dos “sintomas
iniciais” que levaram a família a procurar ajuda, destacamos as seguintes
subcategorias: Após crise convulsiva: Alguns pais evidenciaram convulsões como
primeiros sintomas para reconhecer distúrbios mentais em seus filhos: “Teve varias
convulsões a primeira foi com quatro meses, tinha febre alta e desmaiava, tomou
medicamento controlado por três anos (Depakene). Essa convulsão atrapalhou a
fala, começou a falar com quatro anos” (C5). Durante a gravidez: Alguns problemas
podem causar o parto precoce, o aborto e até trazer conseqüências mais sérias para
a mãe ou para o seu bebê, como evidenciado no discurso: “Desde gravidez sabia
que a criança tinha hidrocefalia, logo que nasceu foi pra UTI, nasceu roxinha e não
chorou. Fez cirurgia com dez dias de nascida para colocar válvula” (C8); Pela
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fisionomia descobri que tinha uma criança especial: Alguns relatos dos pais
evidencia a facilidade com que os pais ou até mesmo pessoas leigas identifiquem
esses problemas rapidamente: “Quando nasceu com 1800 gramas, prematuro de
sete meses apresentava problema cardíaco, e pela fisionomia percebi que tinha
alguma síndrome (Rubinstein-Taybi)” (C12); Minha criança não se desenvolvia
e/ou se comportava como as outras: Nos primeiros contatos do bebê com o
mundo exterior é necessário que haja uma observação sistemática, pois esses
primeiros momentos são de extrema importância para se detectar possíveis sinais
de risco ou mesmo mostrar o nível de maturidade atingido pelo bebê em cada etapa
de seu desenvolvimento. Como percebido no comentário abaixo: “Percebi com oito
meses ele não segurava o pescoço, não engatinhava, era todo molinho, ele só
ficava deitado” (C18). Pais atenciosos fazem com que filhos, que venham a ter
distúrbios,

sejam

diagnosticados

precocemente

e

tenham

um

melhor

acompanhamento: “Com aproximadamente um ano de idade percebi que ela era
muito agitada e agressiva com outras crianças, não se relacionava bem, mordia e
beliscava muito” (C17); O serviço é bom, porém gostaria que meu filho voltasse
a ter atendimento individual: Os pais têm a idéia que apenas o tratamento
individualizado tem uma boa eficácia. “Gostava mais quando o tratamento era
individual, a criança se desenvolvia melhor hoje o tratamento é em grupo, só faz
brincar” (C9). Nas brincadeiras a criança se expande fisicamente, ativando o
crescimento sadio e treinando o comando de seu corpo; desenvolve a criatividade,
dando expansão à sua imaginação; aprende os mecanismos da sociabilidade;
desenvolve-se intelectualmente e descarrega as suas emoções e os seus impulsos4;
O serviço é excelente, meu filho só melhorou: “Formidável minha criança evoluiu
muito, ta fazendo a mastigação direitinho e a fala também melhorou.” (C10). Ao
serem questionados sobre as ações desempenhadas encontramos as seguintes
subcategorias: Projetos terapêuticos individuais: O ser humano tem sua
singularidade e com as crianças isso também acontece, onde cada pessoa deve ser
avaliada

de

maneira

individual:“Intervenção

precoce

e

pontual

evitando

complicações futuras, intervenção para amenizar e/ou curar observando as
particularidades de cada criança, vendo como um todo e um ser único” (P6). Dentre
esses programas individuais, destacamos as seguintes ações: Oficinas terapêuticas;
Atividade Lúdica; Consultas individuais; Atendimentos em grupo; Acompanhamento
e envolvimento do familiar. CONCLUSÃO: Na presente pesquisa observamos que a
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intervenção precoce nas crianças é realizada de diversas formas, através de ações
para prevenir distúrbios psíquicos e comportamentais nos quais se destacam:
oficinas terapêuticas, atividade lúdica, consultas individuais, atendimento em grupo,
acompanhamento e envolvimento familiar. Todos esses serviços oferecidos pelo
CAPSi estão atendendo as necessidades das crianças e conseqüentemente dos
pais, dando cada vez mais estimulo aos profissionais, pois o trabalho realizado está
atingindo as expectativas.

Segundos os dados coletados na pesquisa,

encontramos correlação da melhora significativa do quadro clinico das crianças com
as ações cada vez mais precoces. Qualitativamente, as genitoras referem evolução
no comportamento dos filhos, corroborando a importância da intervenção precoce
desde o aparecimento dos primeiros sintomas. Através da intervenção cada vez
mais precoce podemos agir antes da instalação propriamente dita do distúrbio,
caracterizando dessa forma uma atuação mais preventiva e profilática do que
terapêutica e, por sua vez, proporcionando maior impacto na história natural da
doença.
PALAVRAS-CHAVES: precoce; intervenção; prevenção
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INCORPORAÇÃO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO NO CUIDADO:
DESAFIOS
Autores: Wernet M(1), Matos APK(2), Baltor MRR(3), Baldan JM(4), Moura KR(5).

Esta reflexão crítica deriva da experiência acumulada de adoção do brinquedo
terapêutico em uma pesquisa que foca as situações reveladas pela própria criança
frente à convivência com a doença crônica. O brinquedo terapêutico foi a estratégia
inicial de coleta de dados e o processo longitudinal de sua adoção derivou nas
observações que serão aqui compartilhadas. Objetiva-se compartilhar os desafios
por nós identificados para a incorporação do brinquedo terapêutico no cotidiano na
assistência a criança doente crônica. O primeiro desafio refere-se a necessidade de
transformação da abordagem adotada no cuidado profissional ofertado transpondose de uma abordagem centrada na patologia para uma centrada na pessoa da
criança e da família. Esta última abordagem reconhece a família e criança como
sujeito do cuidado profissional e abarca o respeito a sua individualidade histórica e
cultural. Esta transformação só ocorre quando o profissional valora os aspectos
acima descritos e neste sentido a formação seja no âmbito da graduação seja na
continuidade do processo de formação precisa ampliar os conhecimentos e
oportunidades de cuidado ofertadas no sentido de permitir aproximação, construção
de sensibilidade e valoração para com a pessoa da família e da criança. Exige
apresentar recursos já disponíveis que dêem conta de acessar e intervir nos distintos
âmbitos das experiências de doença estendendo-se para outras esferas que só a do
âmbito físico. Na nossa experiência de pesquisa identificamos que a convivência
com a doença crônica na infância impulsiona a família a buscar responder às
demandas advindas com a mesma que englobam necessidades físicas, emocionais,
1 Doutora. Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos. Email:
monika.wernet@gmail.com;
2 Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de São Carlos. Bolsista FAPESP. email: anakeller@gmail.com;
3 Enfermeira. Mestranda do PPGEnf/Universidade Federal de São Carlos. Bolsista Capes. Email: marjabaltor@gmail.com;
4 Enfermeira. Graduada pela Universidade Federal de São Carlos. Email: juliana_baldan@hotmail.com;
5 Enfermeira. Mestranda do PPGEnf/Universidade Federal de São Carlos. Bolsista Capes. Email: kr_moura@yahoo.com.br;
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sociais, financeiras, dentre outras. Contudo, nesta trajetória, encontram profissionais
que focam o seu cuidado nas necessidades físicas da criança. Frente a estes
valores, relacionam-se com a família de forma a influenciá-la para a incorporação
dos mesmos em suas ações. Reflexo deste aspecto passa a agir nos moldes
concebidos pelos profissionais como ideais e vão demonstrado isto a eles para que
sejam concebidos como bons cuidadores. Todo este processo centra-se em
desempenho de ações cuidativas ao corpo da criança e o comparecimento à
terapêuticas que reabilitam partes do corpo desta criança. Assim, ao receberem o
convite para incorporar o brinquedo terapêutico no cotidiano desta criança não os
valora ou o classifica como secundário frente às outras intervenções. Isto nos
permite inferir existir o predomínio, no cenário da assistência à criança e família que
convivem com a doença crônica da criança, de um cuidado centrado na patologia.
Profissionais e famílias não reconhecem o impacto psíquico e emocional da
experiência determinada pela doença crônica e suas rotinas terapêuticas,
usualmente rígidas, intensas. Trata-se de um cotidiano marcado pela cobrança por
resultados do corpo físico. Salientamos não se tratar de renegar a importância das
conquistas no âmbito físico, mas reconhecer os outros impactos que a doença
crônica abrange, dentre os quais está o da esfera psíquica e emocional. Esta em
voga o cuidado humanizado que exige uma atitude holística sustentada pela
complexidade e por preceitos que dêem conta de abarcar a especificidade de cada
experiência humana. Contudo, o cenário demonstra prevalecer profissionais com
uma visão pouco ampla e pouco conhecedores de recursos terapêuticos que
transcendam o corpo físico. O segundo desafio diz respeito a maior divulgação, entre
os profissionais de enfermagem, os demais profissionais e usuários (família e
crianças), de ser o brinquedo terapêutico um recurso de intervenção para o qual o
enfermeiro está habilitado a desenvolver. O brincar/brinquedo é uma recomendação
1 Doutora. Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos. Email:
monika.wernet@gmail.com;
2 Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de São Carlos. Bolsista FAPESP. email: anakeller@gmail.com;
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4 Enfermeira. Graduada pela Universidade Federal de São Carlos. Email: juliana_baldan@hotmail.com;
5 Enfermeira. Mestranda do PPGEnf/Universidade Federal de São Carlos. Bolsista Capes. Email: kr_moura@yahoo.com.br;
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de prática para o enfermeiro, regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem,
por meio da Resolução n° 295/2004(12). Ao longo do processo da pesquisa,
identificamos

desconhecimento

de

psicólogos,

fisioterapeutas,

terapeutas

ocupacionais e dos próprios enfermeiros acerca do brinquedo terapêutico e suas
variantes, bem como da potência de seu uso como intervenção às crianças,
sobretudo pré-escolares, que estejam vivenciando situações de sofrimento e/ou
atípicas a sua idade. Para tanto sugerimos que intensificar seu uso no cotidiano do
profissional enfermeiro, com o compartilhar dos resultados advindos do mesmo, é a
ação central para transformar este cenário. Novamente, os espaços de formação
podem ser contextos promotores desta transformação já que poderiam vir a
potencializar as habilidades e conhecimentos necessários para sua incorporação no
fazer destes enfermeiros. Porém, reconhecemos poder ocorrer um movimento de
incorporação motivado e direcionado pelo próprio enfermeiro desde que o seu
conceito de cuidado acolha os aspectos centrais que sustentam esta prática. Com
relação a família e a criança percebemos ser a criança quem acaba por insistir para
que o recurso seja adotado no seu cotidiano terapêutico vindo com alegria e
entusiasmo para as mesmas bem como expressando o desejo da próxima sessão.
Isto acaba por repercutir na família, uma vez que a criança insiste com os pais para
vir à sessão. Nosso processo, ainda não percebe transformação de valoração por
parte dos pais, pois eles centram sua avaliação dos benefícios nas conquistas
físicas. Contudo, acreditamos ser este o caminho, o do uso da sessão, o que dará,
longitudinalmente, a visibilidade da potência e relevância desta terapêutica. Postos
os desafios, por nós identificados, por meio da prática de sessões de brinquedo
terapêutico destacamos ser premente a necessidade de transformações das
concepções de cuidado, experiência de doença, infância, enfretamento familiar, para
que faça sentido um cuidado centrado na pessoa da criança e da família. O
1 Doutora. Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos. Email:
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brinquedo terapêutico é um dos recursos de intervenção que podem ser
incorporados à terapêutica da criança e família que convivem com a doença crônica
pela função catártica e potência em revelar a experiência da criança neste processo,
com potencia para a elaboração dos elementos que determinam o sofrimento a ela.
Contudo, ele só ganha esta relevância quando articulado a outras informações
relativas ao funcionamento familiar, às doenças e terapêuticas utilizadas, uso e
acesso da rede social, crenças culturais dentre outros aspectos das interações
sociais da criança. Portanto, sinalizamos a necessidade do enfrentamento dos
desafios aqui postos pela comunidade de enfermeiros em especial os vinculados a
formação profissional e aqueles envolvidos com o cuidado da criança e sua família.
Também sugerimos a ampliação de investimentos em pesquisas e relatos de ações
de extensão que tenham o brinquedo terapêutico como foco. Um cuidado humano
requer profissionais humanos.

Descritores: Brinquedo; Enfermagem Pediátrica; Cuidado.
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O ENCONTRO DE CUIDADO COM FAMÍLIAS DE CRIANÇAS COM
PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS NA ATENÇÃO BÁSICA
Oliveira BRG1; Lima RAG2

INTRODUÇÃO: Este estudo aborda os encontros de cuidado entre famílias de
crianças com problemas respiratórios quando buscam por serviços de saúde em
unidades de atenção primária em saúde (APS) e os profissionais enfermeiros e
médicos pediatras que prestam atenção em saúde para esse grupo populacional.
OBJETIVO: Conhecer os encontros de cuidado entre profissionais e famílias de
crianças menores de cinco anos, com problemas respiratórios, em unidades
básicas de saúde e unidades de pronto atendimento continuado. MÉTODO:
Estudo desenvolvido a partir da unidade de pediatria de um hospital público
estadual do Paraná, com acompanhantes de crianças hospitalizadas por
problemas respiratórios e a partir daí com unidades básicas de saúde (UBS) e
pronto atendimento continuado (PAC) onde a família passou em busca de
cuidado. Utilizamos a entrevista semiestruturada para obter os dados, baseada no
PACTool versão criança - ferramenta projetada para avaliar a atenção primária(1).
Por esse instrumento, validado no Brasil(2), é possível avaliar a concordância entre
usuários e profissionais de atenção à saúde sobre o alcance da atenção primária.
A coleta de dados ocorreu de outubro de 2009 a junho de 2010. Foram onze
entrevistas com familiares e onze com profissionais médicos e enfermeiros da
rede básica. Os depoimentos dos sujeitos foram identificados com abreviações,
no caso dos familiares (EA1 ...) e para os profissionais (EP1 ...). A trajetória
interpretativa seguiu os passos:(3) ordenação, classificação dos dados e análise
final. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos da UNIOESTE, sob parecer nº 245/2009-CEP. Para cada entrevistado
apresentamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. RESULTADOS:
Estão apresentados relacionados à unidade de sentido em que foram agrupados.
Entendimento do profissional sobre o que o familiar diz ou pergunta, no encontro de
cuidado: Ás vezes entende, às vezes não, tem umas bem cavala, tem umas bem
1

Enfermeira, Doutora em Ciências pelo Programa de Enfermagem em Saúde Pública da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
2
Enfermeira, Professora Titular da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
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gente boa” (EA7). Disponibilidade para a escuta, nos encontros de cuidado: “Com
certeza entendo. [...] eu tenho empatia, tem casos que eu me colocaria no lugar
deles e faria a mesma coisa, eu vou para o PAC, aguardo um pouco e serei
atendida, se precisar fazer exame, faz, vê o que tem, se precisar internar vai para
o HU, eu faria a mesma coisa” (EP1). O encontro de cuidado determinado pela
racionalidade técnica: “Eu faço de tudo para conseguir entender, eu sei que não é
fácil, eu tenho carimbo mostrando o quanto tem que fazer de inalação, a letra já
sai bonita, amoxicilina que é o carro chefe aqui, eu coloco horário. Procuro
explicar o melhor possível no menor tempo [mostra os carimbos prontos com a
prescrição de amoxicilina com a dosagem e o aprazamento, inalação e antiinflamatório]” (EP8). No encontro terapêutico, os profissionais respondem de modo
a serem entendidos: “Não, tem vez que eu não entendo o que eles falam não. [...]
você pede de novo, só que tem médico que é muito turrão, que escreve e pronto,
não explica nada, principalmente no PAC” (EA2). A fusão entre os saberes, na
compreensão do profissional, da forma como o familiar que acompanha a criança
entende aquilo que está sendo dito e/ou perguntado: “Eu explico da forma mais
clara possível, mas eles não entendem e muitas vezes não querem saber a
explicação, querem saber da receita e pronto, porque às vezes nós orientamos
outros cuidados. Elas dizem: Eu não vim aqui para isso, quero que você faça o
teu serviço. Não aceitam de forma alguma, são bem agressivas, aquelas que
querem que prescreva antibiótico, elas falam que o profissional é ruim, que vão
ter que procurar outro médico” (EP2). Satisfação da família com o atendimento
recebido: “No posto de saúde eu fiquei. [...] do PAC eu não tenho nada de bom
para falar, porque sempre que nós fomos lá, ficamos 2, 3h na fila, chega lá o
médico fala que é isso e aquilo, cinco minutos e acabou. No posto de saúde o
único problema é a ficha mesmo, você vai lá 5,6h da manhã, chegou tua vez,
acabou a ficha e daí? Mesmo que ela esteja mal não pode falar, que daí elas são
grossas com você” (EA2). O profissional concede tempo ao familiar para falar
sobre o problema: “Tem uns que dão, tem uns que não, só perguntam uma vez”
(EA6). A família sente-se à vontade para falar com o profissional sobre suas
preocupações: “Sei lá, é como se fosse uma pressão sabe. Às vezes sim, às
vezes não, depende do médico, tem uns que nem te olha direito, tem uns que
chega e faz uma pressão como se a gente fosse culpada por aquilo” (EA3).
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Conhecimento sobre a resolução dos problemas de saúde da criança: “Se for
doença mais importante eu peço reavaliação, pneumonia, problemas crônicos,
agora coisinha simples como uma gripe, eu peço para retornar se não melhorar”
(EP3). DISCUSSÃO: Sobre os encontros de cuidado, ressaltamos a necessidade
de usarmos a sabedoria prática, ou seja, a fusão de horizontes entre os saberes
técnicos e os saberes das pessoas a quem cuidamos, com a abertura necessária
para que, do diálogo entre saberes surjam boas escolhas sobre o quê e como fazer
nas diversas situações de cuidado(4). Alguns familiares descrevem a possibilidade
de diálogo, de entendimento, por parte do profissional, de seus anseios; outros
mencionam que em algumas situações isso ocorre e, em outras não. O profissional
EP1 reflete sobre sua prática destacando a alteridade, abordando projeto no
sentido existencial, entendido como o tomar para si do eu, do outro e do mundo(4).
Ou ainda lembrando que “a identidade de cada um se faz sempre na presença de
seu outro. A alteridade de cada um se define sempre pela construção de uma
identidade, e vice-versa”(5:76). Contudo, no depoimento de EP8 percebemos a linha de
produção estabelecida no consultório médico, com carimbo de receita pronta. É
entrar, expor a queixa principal, examinar o foco de doença, dar a receita, explicar e
chamar o próximo; tudo isso, em média, em cinco minutos. O carimbo é visto como
aspecto positivo, pois otimiza o trabalho e ninguém se queixa de não entender a
letra do médico, diz o profissional. Que trabalho? Para quem? Como? Onde está o
encontro terapêutico que busca compreender o projeto de felicidade do ser cuidado na
relação com o cuidador? Cabe uma reflexão tanto sobre o processo de trabalho em
saúde quanto sobre a interação profissional-paciente. Em relação ao primeiro, é
preciso reconhecer que a forma como está organizado o trabalho em saúde no
município, voltada para a produtividade e não para a atenção a pessoas, leva, na
prática, a equívocos, como o acima mencionado. Sobre a fusão entre os saberes,
da forma como o familiar que acompanha a criança entende aquilo que está sendo
dito e/ou perguntado, abordamos a necessidade da dimensão dialógica do encontro
(5)

, ou seja, a abertura a um autêntico interesse em ouvir o outro, não se reduzindo

à discursividade tecnocientífica. Ainda que os familiares manifestem satisfação,
esta vem acompanhada de ressalvas, tais como a demora para fazer os exames, o
fato de não entenderem o que o médico está falando, a rapidez da consulta médica
ou o comportamento do profissional durante a consulta. A respeito do
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conhecimento sobre a resolução dos problemas de saúde da criança, inexiste uma
sistemática ou protocolo de acompanhamento da terapêutica instituída. Quando o
problema é mais grave ou o diagnóstico não foi estabelecido e uma medida
sintomática foi adotada, geralmente o profissional solicita que o familiar retorne
para nova avaliação. Do contrário, não fica sabendo o que aconteceu com a
criança. Lembramos que a responsabilidade pelo cuidado é mais abrangente do
que realizar o atendimento inicial, estabelecer o diagnóstico e a terapêutica, efetuar
as orientações e esperar que o problema de saúde da criança esteja resolvido. É
preciso mudar a atitude na relação de cuidado e estabelecer o seguimento como
rotina nas unidades de saúde, se não pelo mesmo profissional que fez o
atendimento inicial, por outro membro da equipe que possa fazê-lo de forma
efetiva. CONSIDERAÇÕES: Reafirmamos a necessidade de se estabelecer uma
relação terapêutica baseada na confiança mútua, pois o sucesso do cuidado
depende dessa interrelação entre familiar e profissional. No caso das crianças, que
o diálogo seja de empoderamento dos sujeitos, rompendo com a relação
hierarquizada de “eu mando”, em relação ao profissional e, “você obedece”, em
relação ao usuário. Somente nesse encontro dialógico poderemos obter sucesso e,
a exemplo desse estudo, evitar o agravamento do problema de saúde que gerou a
hospitalização.
Referências:
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PERCEPÇÃO DE ADOLESCENTES SOBRE A ESTRATÉGIA SAÚDE
DA FAMÍLIA
Autores
Moura KR, Wernet M, Betune C, Oliveira FFD, Pompeu V
Resumo
A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) institui um processo de
reorganização do modelo assistencial nos serviços públicos de saúde (1), com
importante marco em 1994, quando surge o Programa de Saúde da Família
(PSF), com vistas a operacionalizar a extensão da atenção básica e a valoração
da família enquanto sujeito do cuidado (2-4). Posteriormente, tal programa passa
a ser denominado de Estratégia de Saúde da Família (ESF) (5) e busca
proporcionar uma atenção integral, contínua, de equidade e resolutividade, com
tendência a uma abordagem preventiva e de promoção de saúde (4). O SUS
reconhece que determinantes sociais, políticos e econômicos associam-se
sinergicamente a outros fatores no processo saúde doença e enfrenta desafios
para garantir os direitos por ele previstos. Para superar os desafios definiram o
Pacto pela Saúde, no qual se estabeleceu como um dos focos de ação prioritária
o cuidado integral à saúde de adolescentes e jovens. A partir da década de 80,
observa-se um incremento de medidas político-sociais voltadas à população
jovem. A Organização Mundial da Saúde (OMS) proclamou o ano de 1985 como o
Ano Internacional da Juventude, com vistas a entender melhor, as questões que
envolvem este estrato da população. No Brasil, a partir desta década, setores da
sociedade civil organizada se articularam e empreenderam avanços importantes
no campo político. A Política Nacional de Atenção à Saúde de Adolescentes e
Jovens tem como compromisso incorporar a atenção à saúde deste grupo
populacional à estrutura e mecanismos de gestão, à rede de atenção do Sistema
Único de Saúde (SUS) e às ações e rotinas do SUS em todos seus níveis. Desta
forma, para pensar a saúde de adolescentes e jovens é necessário pensar nos
diversos estilos de viver a adolescência. Implica ainda, em um movimento de repensar as práticas de saúde e de educação em saúde que se voltam para esta
parcela significativa da sociedade, os adolescentes. Entretanto, as políticas sócioeconômicas brasileiras, no que dizem respeito ao campo da saúde e da educação
pública, ainda são insuficientes e não atingem de forma satisfatória a grande
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massa da população. Ocorre que a procura e a adesão deste grupo às propostas
ofertadas a ele no sistema de saúde são incipientes e derivam em ser este o
grupo populacional que menos procura o serviço de saúde. Esta baixa adesão
pode estar relacionada com a falta de um espaço dialógico nas ações de cuidado
a ele ofertadas. Considerando todo esse contexto e a reflexão sobre a relação
entre a proposta da ESF e sua efetividade junto ao público adolescente,
emergiram questionamentos sobre como os adolescentes percebem a ESF. Com
isto, o presente estudo objetiva caracterizar o conhecimento dos adolescentes
sobre o SUS e a ESF. Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem
quantitativa descritiva, com adolescentes residentes no município de São Carlos.
Utilizou-se questionário estruturado auto aplicável para a coleta de dados,
composto por questões que versam sobre o SUS e a ESF, as quais permitiam ao
adolescente a escolha de mais de uma alternativa. Os dados foram analisados
por meio da estatística descritiva (freqüência simples) e, seus resultados
apresentados por meio de tabelas e/ou gráficos. Os sujeitos desta pesquisa foram
27 adolescentes, na faixa etária de 17 a 20 anos, todos provenientes de escola
publica. Destes, 58% declararam não possuir convenio particular de saúde, no
entanto, 42% dos adolescentes disseram nunca ter utilizado uma USF, enquanto
que 19% não sabiam se havia feito uso deste serviço, tendo a grande maioria,
reconhecido a UBS como unidade de referencia. A falta de conhecimento sobre
as políticas de saúde é uma deficiência que atinge grande parte da população. No
caso dos adolescentes pode dar-se pela falta de políticas específicas que
contemplem e abordem as necessidades deste grupo etário. A adolescência é
tida como uma construção social que pode ser vivida de diferentes maneiras.
Ocorrem mudanças revolucionárias nos interesses e no desenvolvimento da
autoconsciência, desta forma, os processos educativos passam a ter papel
fundamental nas ações em saúde. A ESF é construída da perspectiva da
integralidade do cuidado, mas no que diz respeito à atenção ao jovem, a prática
se torna insuficiente, fragmentada ou inadequada. A vulnerabilidade dos
adolescentes e jovens é expressa nos inúmeros índices relacionados à violência,
drogadição, exploração sexual, dentre outros, e tem alcançado patamares
alarmantes. Desta forma, alcançar os adolescentes é uma meta a ser atingida, e
existem formas para chegar até eles, seja pela mídia, internet ou televisão. Sabe-
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se que estes meios de comunicação têm uma influência muito grande na vida dos
adolescentes, e é o meio pelo qual ele recorre para se comunicar, tirar duvidas,
se divertir e aprender. Sendo assim, dentro destes meios poderia haver mais
informações sobre a Estratégia de Saúde da Família. Estes canais podem ser
uma das portas que chamam a atenção do adolescente, informando sobre o
funcionamento de tal estratégia, o que ela oferece e o que precisa ser feito para
ter acesso, além de conhecer quem tem direito a esta, esclarecendo as dúvidas
de quem já conhece, e abrindo portas para aqueles que ainda não tinham
conhecimento sobre. Assim, os processos educativos têm papel fundamental na
construção da autoconsciência, desenvolvendo o raciocínio critico e internalização
dos direitos e deveres. Para que os adolescentes , assim como para qualquer
outro grupo etário, usufruam dos seus direitos de cidadão brasileiro, e o exerçam
conforme os princípios do SUS, como os de universalidade, equidade e
integralidade, são necessários o conhecimento dessas posses. Para isso, é
necessário o desenvolvimento de trabalhos de divulgação das políticas de saúde
publica do país. Para alcançar os jovens, é preciso ir além da oferta do
atendimento clinico, são necessárias ações que envolvam saúde, educação e
toda a comunidade. O processo de promoção-prevenção-cura-reabilitação é
também um processo pedagógico, no qual o profissional de saúde e o
adolescente aprendem e ensinam. A formação do adolescente como cidadão
participante do processo de construção da saúde é uma forma de prepará-lo para
se tornarem adultos conscientes, críticos e participativos das decisões que
envolvem a si mesmo e ao seu redor. Essa integração entre ensino-aprendizagem
e saúde é ideal para que a assistência seja integral, humanizada e consumida
como um direito. Para pensar a saúde de adolescentes e jovens é necessário
pensar nos diversos estilos de viver a adolescência. Implica ainda, em um
movimento de re-pensar as práticas de saúde e de educação em saúde que se
volta para esta parcela significativa da sociedade, os adolescentes. Ocorre que a
procura e a adesão deste grupo às propostas ofertadas a ele no sistema de saúde
são incipientes e derivam em ser este o grupo populacional que menos procura o
serviço de saúde. Esta baixa adesão pode estar relacionada com a falta de um
espaço dialógico nas ações de cuidado a ele ofertadas. REFERÊNCIAS 1.
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RECRIANDO O CUIDADO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
ATRAVÉS DA LEITURA
Gonçalves CC 1
Macêdo CS 2
Silva ML 3
Piancó IMFG 4
Almeida IB 5
RESUMO
INTRODUÇÃO: O rápido crescimento e o porte do processo de urbanização
brasileiro foram marcados, desde seu início há cerca de 50 anos até os dias
atuais, por uma acentuada segregação social que se reflete especialmente no
contraste entre as áreas reguladas, infra-estruturadas e, por vezes, subutilizadas,
ocupadas pelos segmentos de rendas média e alta, por um lado, e nos inúmeros
assentamentos irregulares e invasões de áreas públicas e privadas, habitadas
pela população de baixa renda, que passaram a compor as periferias da maioria
das cidades do país. Campina Grande é um dos exemplos deste padrão de
urbanização, no qual se apresentam aos poderes públicos os desafios de
controlar o ordenamento do uso e da ocupação do solo e de assegurar a
prestação de serviços públicos a um conjunto considerável de seus habitantes¹.
De uma forma geral o crescimento da cidade de Campina Grande se deu de
forma desorganizada ao longo da história. Dentro desse cenário de crescimento
desordenado, uma faixa etária bastante vulnerável e que se encontra em risco
social, são as crianças e adolescentes, torna-se necessário que a enfermagem
comece a pensar em estratégias que colaborem, com a formação desses
adolescentes². OBJETIVO: construir um espaço de inclusão e conscientização
para crianças e adolescentes em idade de risco social desatinado a atividades
que venham contribuir com o desenvolvimento sustentável e sócio-cultural através
1
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de leituras e experiências práticas de pesquisa realizando palestras educativas,
oficinas, workshop. METODOLOGIA: Trata-se de um projeto de extensão, sendo
um estudo exploratório e descritivo, desenvolvido na comunidade localizada no
bairro do Itararé, no município de Campina Grande – PB, realizado com crianças
e adolescentes do bairro. Inicialmente com o intuito de conhecer o perfil da
comunidade foi aplicado um questionário casa a casa, com todos os moradores
do bairro, tendo sido visitadas 182 casas. Posteriormente foi também construído
um espaço destinado ao projeto sala de leitura, através do apoio do Ministério da
Saúde e do terceiro setor que foi representado pela Fundação Pedro Américo.
Para elucidar os dados sócio-demográficos relacionados à pesquisa, foi feita uma
estatística simples. Destacamos que também foram realizadas palestras
educativas. O desenvolvimento do estudo seguiu as diretrizes emanadas da
Resolução 196/96. RESULTADOS: A Vila Itararé por muito tempo foi chamada
pelos de fora de Vila do Lixo. As taperas eram feitas em taipa e em parte do local
ficava em uma lagoa. Nesse espaço se depositava os resíduos da população do
bairro do Catolé e outros no entorno moravam varias famílias. A ausência de
saneamento básico, foi de certa forma suprida ao longo da implantação das
faculdades mantidas pelo CESED e adequação por parte do poder público
municipal de alguns serviços como a Unidade Básica de Saúde. O prêmio Ponto
de Leitura Edição Machado de Assis foi a primeira parceria da entidade que
desde 2006 construiu atividades para tentar suprir as lacunas de ausência do
estado no âmbito da Vila. Ao longo da vida crianças, mulheres e idosos eram
privados dos seus direitos básicos garantidos constitucionalmente e por muito
tempo essa situação pendurou. Em dias de chuva era comum se levar na bolsa
um calçado para substituir o que estava no pé após a lavagem do mesmo pois a
lama era certa e a vergonha também. Durante muitos anos a vida na Vila não
parecia mudar, as pessoas que ocupavam os terrenos e as que tinham a posse
legal enfrentavam em parte os mesmos problemas com a falta de saneamento, o
alagamento e o esquecimento daquele recanto da cidade tão especial, mas ao
mesmo tempo tão abandonado. O sonho de melhorias ficava guardado e
sobressaia a luta pela permanência no espaço conquistado. As poucas visitas e
promessas que recebiam eram suficientes para manutenção da chama acessa
por liberdade, igualdade e fraternidade local (bem à moda da Revolução
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Francesa). O local que sempre foi marcado pelas ausências é surpreendido com
a possibilidade de ser inserido no progresso educacional e começa outra capitulo
do que viria se constituir como Vila dos Sonhos. No que diz respeito a
caracterização do bairro, encontramos que a população da comunidade esta
estimada em 664 habitantes, onde 327 são mulheres (49%) e 337 homens (51%),
do total de moradores 210 correspondem a crianças ou adolescentes na faixa
etária de 2 a 17 anos, o que representa aproximadamente 32% da população total
do bairro. O bairro esta delimitado em dez ruas, composto por 182 casas, sendo
151 próprias.

A coleta de lixo é realizada em 99,5%. Em relação ao

abastecimento de água pela rede geral 179 possuem esse beneficio (98%). A
rede de esgoto do bairro é subdividida em quatro categorias: geral (60%), fossa
(10%), vala (4%) e outros (26%). No intuito de descobrir a opinião das crianças e
adolescentes a respeito do que faltava no bairro, realizamos uma entrevista onde
os mesmos foram questionados acerca do que faziam nos momentos livres em
que não freqüentavam a escola, nesse sentido encontramos as seguintes
categorias: categoria I - fica ansioso, categoria II – trabalha. Ao serem
questionados acerca do que eles mudariam na sua comunidade, encontramos as
seguintes categorias: categoria I - implantação de lazer, categoria II educação.
Ao serem questionados acerca do que representa a criação de uma sala de
leitura e de responsabilidade social para eles na comunidade, encontramos as
seguintes categorias, categoria I - esperança de um futuro melhor, categoria II melhoria de vida através da educação. Diante do exposto, nos discursos,
observamos a urgência da criação de um espaço direcionado as crianças e
adolescentes, e que visasse estabelecer um atendimento a essas crianças e
adolescentes que residem na Vila do Itararé, promovendo assim a inclusão social
através do envolvimento deles no universo da leitura, e dos cuidados ao meio
ambiente visando uma melhoria da qualidade de vida e desenvolvendo dessa
forma momentos agradáveis de lazer, dessa forma foi criado o espaço sala de
Leitura, onde dentre outras atividades foram realizadas palestras educativas
baseadas nas solicitações da comunidade, o espaço hoje recebeu doações de
outras IES. CONCLUSÃO: Para a enfermagem, que tem como lema “a arte do
cuidar”, o projeto estabelece a relação do cuidar para com o outro, já que a
adolescência necessita de um cuidado e atenção mais priorizada. Contudo
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observamos que devem-se estabelecer parcerias com os pais, realizando
atividades em conjunto a nível de ambiente familiar para fortalecer esse elo de
educação, estabelecendo assim uma forma dinâmica de conversação entre pais e
filhos sobre temas variados que na maioria das vezes é de difícil diálogo. Então, o
projeto visa uma promoção da saúde e educação de maneira integral para os
mesmo. Portanto torna-se essencial o desenvolvimento de grupos de apoio, de
espaços de leitura e lazer, de espaços que valorizem o meio ambiente e a
diversidade cultural, ou seja locais que tentem minimizar as necessidades de
crianças e adolescentes, visto que são nesses espaços onde se identificam
questões que podem aumentar o grau de vulnerabilidade frente aos riscos, tais
como: questões de gênero associadas com raça/etnia e classe social, condições
de vida, condições de saúde, acesso ou não à informação, insuficiência de
políticas públicas em saúde e educação ambiental, são nesses espaços que
medidas certas para enfrentar os problemas da sociedade são desenvolvidas e
encontradas, são nesses espaços onde são apresentadas medidas preventivas
para evitar o uso da droga, onde são influenciados os esporte e trabalhados seus
dotes, são nesses espaços que a enfermagem aprende o que nenhuma sala de
aula, ou professor é capaz de ensinar, aprende com a vida, com a experiência de
cada uma daquelas crianças que apesar da pouca idade, tem muitas vezes sua
alma marcada.
Palavras-chves: Leitura; Crianças; Adolescentes
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SELEÇÃO DE UMA ESCALA DE DOR EM UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA PEDIÁTRICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
SILVA LDG1, TACLA MTGM2, FERRARI RAP3

A dor foi definida, em 1979, pela Associação Internacional de Estudos para a Dor
(IASP) como “uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a
lesões teciduais reais ou potenciais ou descrita em termos de tais lesões”. Esse
conceito, porém, não contemplava os pacientes que não podiam descrever sua dor
devido à dificuldade na comunicação verbal ou déficits cognitivos(1). Sendo assim, em
2001 a IASP complementou a antiga definição acrescentando que “a inabilidade para
comunicar verbalmente a dor não exclui a possibilidade de que o indivíduo esteja
experienciando dor e necessite de tratamento apropriado para seu alívio”(1). Desta
forma, todo indivíduo pode sentir dor, mesmo sendo incapaz de comunicá-la
verbalmente. Durante a hospitalização em uma Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica (UTIP), a dor é um sintoma freqüente devido às doenças graves e à
realização de inúmeros procedimentos invasivos, o que torna esse período um
sinônimo de agressão física ou emocional, gerando ansiedade e tornando a criança
ainda mais suscetível ao fenômeno doloroso. Essa situação pode ser vivenciada pela
criança de forma menos traumática se os profissionais responsáveis pelo seu
cuidado estiverem sensibilizados para a importância da avaliação e alívio da dor,
além de conhecerem estratégias adequadas para o seu tratamento. O manejo
adequado da dor traz inúmeros benefícios para a criança, além da diminuição do
tempo de internação e conseqüente redução de custos. Muitas vezes, o controle
inadequado da dor está relacionado à falta de critérios e métodos de avaliação e
registro. Embora avaliar e mensurar a dor não sejam tarefas fáceis, esses
procedimentos devem se tornar rotineiros para os enfermeiros, os quais devem
1
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registrar essas informações no prontuário da criança, para que as devidas
providências de alívio da dor possam ser implementadas. A utilização de métodos
padronizados de avaliação da dor é imprescindível para se obter uma mensuração
mais sensível e fidedigna, reduzindo assim, o risco do subtratamento da dor nesta
faixa etária. Em relação aos instrumentos de avaliação da dor, as escalas buscam
obter informações a respeito da experiência individual à dor agindo também como
instrumento de interação entre a equipe de saúde que consegue acompanhar a
evolução da dor em cada criança adequando assim a terapia utilizada. Tais
instrumentos devem ser de fácil aplicação e compreensão tanto para o avaliador
quanto para a criança e seu cuidador e dispor do maior número de aspectos
possíveis de serem avaliados a fim de possibilitar uma mensuração livre de vieses.
Uma das escalas disponíveis para avaliação da dor nessa população é a ComfortBehavior (Comfort-B), derivada da escala Comfort e validada para pacientes
pediátricos criticamente doentes, inconscientes e mecanicamente ventilados. Este
instrumento foi descrito como uma alternativa confiável à sua originária, contendo
apenas parâmetros comportamentais e dispondo de um item referente ao choro
utilizado especificamente para crianças fora de ventilação mecânica(2). Outro método
simples para a identificação e avaliação do fenômeno doloroso é a escala
comportamental chamada FLACC (um acrônimo para: Face, Legs, Activity, Cry,
Consolability) que avalia os padrões de expressão facial, movimento das pernas,
atividade, choro e consolabilidade(3). Visto que a mensuração adequada é
fundamental para o diagnóstico e tratamento da dor e considerando o envolvimento
da equipe como um importante recurso para a implementação de uma prática o
presente estudo descreve a experiência de uma enfermeira residente da área de
Saúde da Criança da Universidade Estadual de Londrina no processo de escolha e
implementação de uma escala de avaliação de dor das crianças internadas em uma
UTIP de um hospital universitário no norte do Paraná. Foram selecionadas duas
escalas de mensuração de dor já descritas na literatura nacional e utilizadas em
populações e situações clínicas semelhantes às observadas. Os membros da equipe
de enfermagem foram capacitados e orientados a utilizar as escalas durante a
verificação de sinais vitais. Em seguida responderam questões sobre a aplicabilidade
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prática das mesmas e deram sua opinião sobre qual das escalas poderia ser
implementada na unidade. O objetivo deste método foi envolver os profissionais que
atuam diretamente na assistência à criança internada na UTIP e sensibilizá-los
quanto à importância de uma avaliação sistematizada, compartilhando com os
mesmos a responsabilidade da escolha de uma escala que seja a mais adequada à
prática clínica em questão. Dos 17 questionários entregues, 11 foram devolvidos e
adequadamente respondidos. A FLACC foi considerada mais clara e com tempo de
aplicação mais adequado quando comparada a COMFORT-B, além de ter sido
melhor compreendida pela maior parte dos participantes. Em relação à dificuldade,
ambas foram consideradas parcialmente difíceis pela maioria. Quando perguntados a
respeito de qual das duas escalas seria de melhor aplicação prática e poderia ser
utilizada na avaliação da dor como 5º sinal vital na UTIP, a escala FLACC foi
escolhida por cinco pessoas, sendo: uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e
três auxiliares de enfermagem. A COMFORT-B foi a opção de três técnicas de
enfermagem e uma enfermeira. Dois técnicos de enfermagem sugeriram que fossem
incluídos itens da COMFORT-B na escala FLACC, já que a primeira é mais completa
e possui itens mais específicos e a segunda apesar de ser mais resumida, é de mais
fácil uso e visualização. Essa opção, porém, não é aplicável, já que a construção de
uma escala de avaliação de dor segue passos específicos, não contemplados neste
estudo. Apesar de uma pequena diferença de opiniões, a escala FLACC foi a
escolhida para ser utilizada. É possível encontrar na literatura diversos estudos a
respeito da avaliação da dor na faixa etária pediátrica, em que são descritas e
utilizadas escalas unidimensionais e multidimensionais, assim como o auto-relato.
Porém, são raros os que incluem populações específicas, tais como as crianças
mecanicamente

ventiladas,

que

provisoriamente,

estão

sem

habilidade

de

comunicação e comumente tem seus parâmetros fisiológicos alterados devido ao uso
de agentes farmacológicos. Verifica-se que apesar da existência de inúmeras
escalas para avaliar a dor nessa faixa etária, nenhuma delas foi escolhida como
padrão-ouro. Por isso, a seleção de uma escala deve ser realizada baseada em
fatores como recursos financeiros mínimos, treinamento da equipe garantindo
adequada aplicação e interpretação, e praticidade, consumindo pouco tempo na sua
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utilização, além de estar adequada à condição da criança, no que diz respeito à
idade, tipo de dor e contexto clínico(4). Durante a realização deste estudo,
encontramos resistência na adesão da equipe e percebeu-se ainda que a equipe
prefere estratégias mais rápidas. A experiência de implementar um instrumento de
avaliação de dor no contexto de uma UTIP contribuiu para o enriquecimento da
prática profissional, mesmo diante das dificuldades encontradas. Frente a isso,
salienta-se a necessidade de se desenvolver atividades de educação continuada a
fim de estimular os profissionais envolvidos no cuidado à criança criticamente doente
para que o manejo da dor, assim como sua avaliação sistematizada sejam
valorizados e realizados nessas unidades. Seria desejável ainda que as UTIP que já
fazem uso de escalas de avaliação dor divulgassem suas experiências para que seja
possível comparar os diversos instrumentos utilizados dentro de um mesmo contexto
clínico, a fim de se destacar as vantagens e desvantagens de cada um deles,
tornando possível a adoção de protocolos e estratégias nacionais no manejo da dor e
das medidas de conforto à criança gravemente enferma.

Descritores: Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica. Criança hospitalizada.
Medição da dor.
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SENDO-EQUIPE-DE-ENFERMAGEM QUE CUIDA DE CRIANÇAS
PORTADORAS DE NEOPLASIA: UM ESTUDO FENOMENOLÓGICO

Almeida IS1, Gomes ACB2, Rocha RS3, Rodrigues BMRD4

Introdução: O câncer abrange um grupo com mais de cem doenças que se
diferem de acordo com os tipos de células que acometem, tendo em comum o
crescimento desordenado e a invasão dos tecidos e órgãos. Em 2005, o câncer
pediátrico foi considerado a segunda causa de mortes no Brasil. Em 70% dos
casos as crianças sobrevivem quando tratadas em centros especializados,
associando os tratamentos de radioterapia, cirurgia e tratamento medicamentoso.
Partindo da hipótese de que os profissionais se deparam com o impacto do
processo de cuidar diário e ininterrupto definimos como objetivo do estudo:
compreender o significado de cuidar de crianças portadoras de neoplasia para a
equipe de enfermagem. Este estudo utilizou a abordagem fenomenológica, pois é
uma ciência que se preocupa em compreender o ser humano como sujeito que
tem uma experiência a ser desvelada, sendo norteada pelo pensar do filósofo
Martin Heidegger. Metodologia: Para entrarmos em campo foi solicitada a
autorização da chefia de enfermagem e posteriormente o projeto foi encaminhado
e aprovado pelo comitê de ética do hospital em questão. A etapa de campo
ocorreu em um hospital universitário do Estado do Rio de Janeiro, numa unidade
de pediatria, tendo como sujeitos 14 profissionais da equipe de enfermagem do
setor que cuidam há pelo menos um ano de crianças portadoras de neoplasia e
que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, formatado de acordo
com a Resolução 196/96. A fim de buscar um saber “sobre” os sujeitos, utilizamos
a técnica da entrevista fenomenológica.

Análise: A partir do discurso dos
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depoentes, deu-se a compreensão vaga e mediana, na qual a equipe de
enfermagem revelou os significados de cuidar de crianças portadoras de
neoplasia através de suas vivências. Assim eles relatam que qualquer descuido
pode ser importante e que para as crianças qualquer alteração é muito
significativa. Revelaram também que é importante cuidado no falar e nas atitudes
com a criança e sua família, pois estão precisando de ajuda, estão sofrendo e que
os profissionais precisam estar abertos, se preocupar e dar a assistência
necessária. A equipe precisa ter atenção na prescrição, no estado da criança,
cuidar com carinho e ter paciência. Através das falas da equipe de enfermagem
foi possível compreender que o cuidado traz felicidade e prazer, porém é pesado
e doloroso, leva ao tratamento e ao sofrimento, é gratificante, envolvente, bom,
instigante, entretanto é difícil. Além disso, a equipe revelou resguardar-se no
conhecimento científico e não esquecer o cuidado humano. Desvendam também
que o cuidar da criança com neoplasia está relacionado a conhecer o outro e
cuidar do ser humano na situação a qual ele está inserido. É trabalhar com a
doença e todos os seus significados e não esquecer a família. Revelam que
acabam criando um vínculo de confiança e a necessidade de dar o melhor por
ela. Desvelam a necessidade de amparar no momento do diagnóstico e o desejo
de fornecer todas as orientações durante o tratamento além de englobar a família
na assistência prestada. Os depoentes relataram ainda, que sem a família a
assistência não é adequada, e que acabam se envolvendo e se colocando no
lugar da família. A equipe também desvela que a emoção é muito forte, pois lidam
com a morte muito próxima, é importante vivenciar cada dia da hospitalização.
Revelam também perdas e que precisam saber trabalhar com elas para ter forças
para cuidar de outras crianças. Eles relatam que não tem que se lembrar só da
doença, pois o que importa é o momento da criança. Compreendem que o
trabalho com crianças com neoplasia é uma batalha e que precisam de um
suporte psicológico e emocional. É que é uma doença que os faz pensar muito na
finitude da vida. Revelam que o convívio é muito intenso e que ao ver o
sofrimento da criança eles passam pelo sofrimento também e vivenciam uma
sensação de impotência muito grande quando percebem que estão perdendo
uma criança. Eles também desvelam a necessidade de estarem se atualizando o
tempo todo, pois existem modificações, necessitam de um estudo aprofundado,
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pois precisam agir em diversas situações. Revelam também que há envolvimento
emocional enquanto pessoa e que aprendem a trabalhar a questão do ser
humano, pois entendem que não trabalham só com a técnica, mas sim com o
cuidado com o humano. À partir da análise interpretativa de Martin Heidegger,
anuncia-se o ser-com. O ser-equipe-de-enfermagem mostra o ser-com, a
solicitude e a preocupação ao cuidar das crianças portadoras de neoplasia, pois
estão junto de alguém, relacionando-se de modo envolvente e significativo no
cuidar e suprindo suas demandas com responsabilidades, pois relatam que
devem ser sempre verdadeiros com os pais e com a criança.

Ao revelar a

dualidade de suas vivências relatando que o cuidado é prazeroso e sofrido,
revelam também sua ambigüidade. A ambiguidade é a vacilação, encastelada na
impossibilidade de decidir sobre o que quer que seja, é a luz equívoca do serexplicitado-público, que concorre para a inautenticidade que ocorre quando
recuso determinadas opções ou não venho a considerá-las, transferindo a
decisão para os “outros”, como quando a equipe refere que tem que estudar muito
para entender as neoplasias. Já o falatório que é um fechamento em que ocorre a
repetição e a falta de solidez a respeito do que se fala quando desvelaram que é
necessário

aprendizado,

conhecimento

técnico-científico,

buscar

mais

informações, atualizar-se o tempo todo. Compreendem também que a criança
com neoplasia é um ser-para-morte, quando afirma que o paciente vai morrer.
Segundo Heidegger a morte dos outros se torna mais penetrante por ser
“objetivamente” acessível o findar da pre-sença. Considerações Finais: Concluir
este trabalho científico nos possibilitou apreender os modos de ser da equipe de
enfermagem em seu movimento existencial de ser-com as crianças e a família,
revelando a ambiguidade e inautenticidade do seu cuidado ao compreender que a
criança portadora de neoplasia é um ser-para-a-morte. Neste sentido, favoreceu
desvelar algumas facetas do fenômeno ser-aí-equipe-de-enfermagem-que-cuidade-crianças-portadoras-de-neoplasia.
Descritores: Enfermagem Pediátrica, Criança, Câncer.
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TER UM COLEGA PORTADOR DE HIV: O QUE O ADOLESCENTE
PENSA DISSO.
Santos PB1, Ohara CSV2, Borba RIH3, Ribeiro CA2
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença que se manifesta
após a infecção do organismo humano pelo Vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV), um vírus da família retroviridae, que destrói a célula hospedeira responsável
pelos mecanismos de defesa do organismo humano e se replica sucessivamente
tornando a pessoa vulnerável a outras infecções oportunistas. De acordo com o
Ministério da Saúde já foram notificados mais de 76.000 casos de AIDS no país,
74.000 em pacientes com mais de 13 anos, sendo que para esses indivíduos a
principal forma de transmissão é o contato sexual(1). A AIDS é uma doença
estigmatizada e pessoas acometidas muitas vezes são vítimas de discriminação e
preconceito(2). Estigma, em HIV/AIDS, pode ser definido como a desvalorização de
pessoas vivendo com essa condição, a qual alicia o estigma devido às formas
comuns de transmissão do vírus, ou seja: relações sexuais e uso de drogas
injetáveis(3). Através de relatos de adolescentes soropositivos para HIV e de seus
cuidadores, definiram-se as seguintes categorias de estigma: estigma sentido, e
estigma decreto. O primeiro diz respeito ao sentimento subjetivo de vergonha
associado à discriminação social internalizados como parte da identidade. Esse
sentimento é evidenciado quando o adolescente relata medo de revelar seu
diagnóstico aos amigos e parceiros. O estigma decreto, por sua vez, caracteriza-se
pelas experiências reais de discriminação(4).
É justamente o medo do estigma que faz com que as pessoas não revelem sua
condição. Porém ao fazerem isso, elas limitam as oportunidades para obtenção de
apoio, contatos sociais e até mesmo do tratamento (5).
Pensar em saúde do adolescente não é somente restringir-se à relevância das
questões biomédicas que descrevem fatores biológicos, mas também buscar
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entender quais implicações são configuradas nas esferas psicosocioculturais desse
adolescente(2). Refletindo sobre a importância da convivência com seus pares e
sobre o potencial de estigmatização dessa doença entre os jovens que estão
convivendo ou podem vir a conviver com um colega portador de HIV/AIDS na escola;
acreditando que esse conhecimento pode embasar ações junto a esses jovens no
sentido de proteger o adolescente com HIV positivo de uma possível estigmatização
dentro desse equipamento social e considerando que o profissional de saúde deve
agir frente aos impactos que a doença proporciona não só no indivíduo doente como
a todas as pessoas envolvidas, propusemos a realização desse estudo. O mesmo foi
de abordagem qualitativa e teve o objetivo de compreender o que o adolescente
pensa sobre a convivência real ou possível com colegas portadores de HIV no
ambiente escolar. Baseou-se em referenciais teóricos sobre o estigma do HIV. Os
sujeitos foram dez adolescentes de 11 a 14 anos de idade, de ambos os sexos que
frequentam o Centro de Juventude do Centro Assistencial Cruz de Malta, instituição
localizada na cidade de São Paulo, com quem a Escola Paulista de Enfermagem
mantém um Programa de Integração Docente Assistencial. Destes, dois referiram
desconhecer o que era HIV ou AIDS e assim oito adolescentes foram entrevistados.
Os dados foram coletados por meio de uma entrevista semi-estruturada iniciada com
uma das seguintes questões norteadoras: Como é para você conviver com um
colega de escola que tem HIV/AIDS? ou Como você imagina que seria conviver com
um colega de escola que tivesse

HIV/AIDS?, conforme ele já tivesse ou não a

experiência real da convivência com um colega portador de HIV/AIDS no ambiente
escolar. Os dados foram analisados conforme o proposto pela análise qualitativa de
conteúdo, seguindo os passos de codificação e categorização. Os resultados
revelaram que os adolescentes possuem um conhecimento limitado sobre o
HIV/AIDS; sendo que eles mesmos reconhecem essa limitação,

eles não

diferenciam HIV de AIDS; que os reconhecem como uma doença que emagrece, dói,
mata, acomete as partes íntimas; que é transmitida sexualmente, pelo beijo e até
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mesmo pelo toque, mas não referiram as outras possíveis formas de transmissão.
Percebe-se principalmente, que seus conceitos estão fortemente vinculados à idéia
de adoecimento e morte.
Quanto à convivência real ou provável com um colega portador de HIV/AIDS, os
dados revelaram que os adolescentes qualificam como sendo difícil

situações

vividas ou imaginárias de convivência no ambiente escolar com um colega portador
de HIV/AIDS .Tal dificuldade se dá pelo fato dessa convivência ser diferente e ruim.
A diferença está ligada à idéia simbólica deste colega ser portador de uma doença,
principalmente quando os outros colegas, cientes de seu diagnóstico, manifestam
publicamente o preconceito contra o adolescente portador de HIV/AIDS. Estes
colegas escolares não portadores por sua vez, vivenciam inúmeros sentimentos por
vezes antagônicos tais como: solidariedade e amizade; pena pela vida do colega ser
muito triste; pelo colega chorar e sofrer; pelo fato de ele ser discriminado no
ambiente escolar tanto pelos próprios colegas como pelos professores, a ponto do
mesmo precisar mudar de escola; vergonha por andar com um colega conhecido na
escola pela sua doença e que chegariam a excluí-lo de sua companhia. A partir
desta preocupação com a opinião do grupo em relação ao HIV/AIDS, tal convivência
passa a ser ruim, uma vez que o adolescente valoriza sua aceitação dentro do grupo
escolar. Quanto ao imaginário de uma possível convivência, os adolescentes
descrevem o colega como uma pessoa que teria menos amigos. Apesar de ser difícil
e ruim conviver com um colega portador de HIV/AIDS, os adolescentes identificam a
possibilidade de uma convivência saudável e natural com o colega portador de
HIV/AIDS uma vez que eles, reconhecem a importância da amizade. Tais achados
reiteram que a estigmatização permeia as interações reais ou imaginárias do
adolescente frente à convivência com um colega com HIV/AIDS . Os resultados
desse estudo oferecem subsídios para o planejamento de atividades junto a esses
jovens, sua família e os professores, favorecendo um maior conhecimento da doença,
assim como a construção de uma convivência com o colega portador de HIV/AIDS
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livre de preconceitos e estigmatizações, tanto no ambiente escolar como na
sociedade em geral. Tal aspecto revelado pelos adolescentes quanto o
reconhecimento da importância da amizade, aponta para uma possibilidade positiva
de desconstrução desse estigma, um potencial a ser desenvolvido pelos próprios
adolescentes quando trabalhados em um ambiente que favoreça o conhecimento
sobre a doença e a formação que privilegie a aceitação e o saber conviver com as
diferenças.
Apontam , também para

uma futura realização de outros estudos que possam

aprofundar a compreensão da temática como a percepção dos educadores,
professores dessa instituição à respeito da estigmatização do HIV/AIDS entre os
adolescentes, e se existe a diferença entre a percepção da convivência com o colega
portador entre os jovens do sexo masculino e feminino que não foram objeto e nem
objetivo deste estudo.
Descritores: HIV. AIDS. Estigma social. Adolescente. Enfermagem pediátrica.
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A FAMÍLIA VIVENCIANDO A TERAPÊUTICA DA FOTOTERAPIA:
SISTEMATIZANDO A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
Dias CS1; Maciel RO2; Silva EC3 ; Fonseca DBS4

A Hiperbilirrubinemia Neonatal é uma das doenças mais freqüentes observadas
pela equipe de enfermagem e pelo médico no recém-nascido. Acomete em média
82% dos recém-nascidos1. E como tratamento é realizado a terapêutica da
fototerapia, conhecido popularmente como “banho de luz”. Teve início com os
nativos americanos, os quais foram os primeiros a observar, há muitas décadas
atrás, que a luz solar diminuía o tom amarelado na pele de alguns recémnascidos1,2. Somente em 1956, uma enfermeira, J.Ward, que atuava com os
recém-nascidos na Inglaterra, constatou a importância da luz solar para a cura da
icterícia nos recém-nascidos2. A utilização da terapêutica da fototerapia para o
tratamento da Hiperbilirrubinemia foi somente proposta no ano de 1958 por
Cremer. E a sua ação sobre a bilirrubina somente foi explicada por Brodersen e
colaboradores no ano de 19802. Num conceito histórico e cultural observou que a
aceitação da presença dos familiares no cuidado, durante a hospitalização
ocorreu de forma diversa na história da pediatria, pois a princípio os familiares
eram rejeitados por toda a equipe do hospital, isso devido ao perigo de
transmissão de doenças e contaminações3. Ao longo da história essa teoria foi
sendo desmitificada e assim, foram identificados os efeitos da separação familiar
no processo saúde-doença da criança. Atualmente é reconhecida a importância
da permanência do familiar no hospital, pois com a sua inclusão durante a
internação, houve uma nova abordagem no cuidado à criança. Todo o esforço da
equipe de saúde é concentrado na obtenção de dados referentes aos problemas
de saúde da criança, no diagnóstico acurado e na pronta instalação das medidas
terapêuticas. A abordagem preconizada passou a ser centrada na criança e sua
família. A criança e a família passaram a ser vistas de maneira holística. A família
1.Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital Universitário
Pedro Ernesto.
2. Enfermeira Mestre pela UERJ. Docente da UVA. Chefe do Serviço de Enfermagem da Mulher e da Criança do Hospital
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tem posição central nessa abordagem, ela é o foco da assistência, além de ser
ela a dar a continuidade da assistência a nível domiciliar. Apartir das questões
acima emergiu a necessidade de realizar o presente relatório de pesquisa que
tem como objeto a vivência do familiar-acompanhante diante da terapêutica da
fototerapia no recém-nascido. E, os seguintes objetivos: Discutir o vivenciar do
familiar- acompanhante do recém-nascido diante da terapêutica da fototerapia;
Identificar as percepções do familiar-acompanhante do recém-nascido sob a
terapêutica da fototerapia; Listar o conhecimento do familiar-acompanhante do
recém-nascido sob a terapêutica da fototerapia; Discutir o papel do enfermeiro
como orientador, no processo de formação de opinião do familiar-acompanhante
do recém-nascido sob a terapêutica da fototerapia. Trata-se de uma pesquisa
descritiva e exploratória com abordagem qualitativa devido a sua relação com o
objeto de estudo, por ser válido qualificar o fenômeno para conhecê-lo e não
quantificá-lo. Teve como cenário o Hospital Universitário Pedro Ernesto da
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Por se tratar de uma
Maternidade de Alto risco, origina com freqüência, recém-nascidos com a
necessidade de realizar a terapêutica da fototerapia. Os sujeitos da pesquisa
foram familiares – acompanhantes de recém-nascidos com Hiperbilirrubinemia
fisiológica ou patológica e que estavam submetidos a terapêutica da fototerapia.
Esses sujeitos foram escolhidos aleatoriamente para participarem da pesquisa,
independente do tempo de exposição ao tratamento dos recém-nascidos. A coleta
de dados foi realizada durante os meses de setembro e outubro de 2010, através
de uma entrevista semi-estruturada com quatro familiares-acompanhantes dos
recém-nascidos submetidos a terapêutica da fototerapia, na qual responderam
questões abertas e fechadas que os levaram a expressar suas opiniões a respeito
do tema da pesquisa e o depoimento foi gravado em MP4. O material das
entrevistas foi analisado através do processo de análise do conteúdo e do
discurso. Para a identificação dos depoimentos no trabalho, utilizou-se a letra E
associada a algarismos arábicos, de 1 a 4. Após a transcrição as entrevistas
também foram impressas e foram realizadas inúmeras leituras, para identificar os
1.Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital Universitário
Pedro Ernesto.
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assuntos mais emergentes, que foram agrupados em categorias.

Foram

observados os aspectos éticos e legais da pesquisa com seres humanos
conforme Resolução 196/96. Somente foi executada após a aprovação do Comitê
de Ética e Pesquisa do Hospital, com a apreciação positiva através do Registro
(CEP/HUPE: 2725 CAAE: 0170.0.228.309-10). Obteve-se dos participantes a
assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. De acordo com os
dados existentes no instrumento da entrevista, foi possível traçar o seguinte perfil
dos familiares-acompanhantes: em sua totalidade, mães, sendo duas prímiparas
e duas multíparas, e a idade variou entre 22 e 35 anos. O que reforça a questão
de gênero, no que diz respeito ao papel da mãe-mulher como quem fica
responsável pelo cuidado ao recém-nascido na maioria dos casos. No contexto da
família, está socioculturalmente determinado que a mulher é a provedora dos
cuidados às crianças, idosos e doentes. Das mães multíparas, as duas afirmaram
que houve a necessidade de realizar a terapêutica da fototerapia na gestação
anterior. O que constata a afirmação: mães de recém-nascidos que têm icterícia
têm uma taxa de recorrência de 70%, desta intercorrência, em gestações futuras4.
Após a primeira gestação que o recém-nascido tenha icterícia, a mãe na próxima
gestação deve iniciar um tratamento com intuito de prevenir a doença hemolítica,
responsável pela icterícia. Emergiu, ainda as seguintes categorias dos
depoimentos: 1) Adaptação do recém-nascido ao uso da proteção ocular. Das
entrevistadas duas mães ressaltaram que o impacto mais relevante no recémnascido que está realizando a terapêutica da fototerapia é o uso de óculos ou
máscaras para a proteção ocular durante o tratamento. Demonstram também,
grande preocupação devido a adaptação do recém-nascido ao novo acessório.
Cabe a equipe de enfermagem a responsabilidade quanto a adaptação e ajuste
da proteção ocular a face do recém-nascido. E a orientação quanto a necessidade
do uso do acessório e ou os riscos da sua ausência no recém-nascido. 2) Vínculo
materno. Ao iniciar a terapêutica do fototerapia, a mãe acaba se sentindo distante
do seu bebê, pois não tem o contato o visual devido a proteção ocular e também
1.Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital Universitário
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Pedro Ernesto.
4. Enfermeira Especialista em UTI-neonatal. Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da
UERJ- Hospital Universitário Pedro Ernesto.

148

não tem a liberdade de ficar com o seu bebê aconchegado nos braços durante o
tempo que quiser. Por isso, a enfermagem deve estimular sempre que possível, o
contato dos familiares com o recém-nascido, seja durante o intervalo da
fototerapia, na amamentação ou na troca de fralda. Pois o tratamento pode
comprometer a interação da díade mãe-bebê. Portanto, é de extrema importância
que estes cuidados devem constar na lista de intervenções de enfermagem ao
recém-nascido submetido a fototerapia. 3) Impacto no familiar. Essa categoria
surgiu apartir da indagação das entrevistadas sobre os sentimentos aflorados ao
ver o seu bebê na fototerapia. As mães, ao depor, deixavam nítido em suas fácies
a expressão de choro, devido o seu bebê estar realizando o “banho de luz”. Além
de falas carregadas de sentimentos, o que não justifica tamanho sofrimento
ressaltado pelas mães, sendo um procedimento não-invasivo e com grande
eficácia no tratamento da Hiperbilirrubinemia Neonatal. 4) Educação em Saúde.
Todas as entrevistadas afirmaram terem sido informadas sobre a terapêutica da
fototerapia. Entretanto, apenas uma das entrevistadas entendeu a finalidade do
tratamento, as demais apresentaram dúvidas, questionamentos e se mostraram
confusas, com falas sem o embasamento referente ao tratamento. Responderam
ainda, uma outra questão com o intuito de descobrir o papel do enfermeiro como
orientador diante da terapêutica da fototerapia. O que pode concluir que o
enfermeiro acaba por restringir o seu papel. Pois, o mesmo oferece suporte
emocional e tecnológico, porém, se esquiva da sua função de orientador, de
educador. Apesar da atuação efetiva de suporte, presente da equipe de
enfermagem, não é o bastante para que o enfermeiro ocupe integralmente o seu
espaço, além de não conseguir alcançar a dimensão educativa, conforme se
observou nas falas. Foi possível ainda, construir intervenções de enfermagem
com o intuito de: ajudar o familiar-acompanhante no enfrentamento da terapêutica
da fototerapia, diminuindo as suas dúvidas e anseios; de ressaltar a finalidade da
proteção ocular para o familiar; de criar ações para fortalecer o laço familiar com o
recém-nascido, além de aproximar a família com a equipe de enfermagem,
favorecendo uma boa relação interpessoal. Observei que na prática não ocorre a
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valorização da função educativa, pois não é realizada. Sendo esta uma das mais
importantes funções realizada para a efetividade do processo educativo.
Considero que o enfermeiro abdica de toda a autonomia conquistada no campo
profissional em relação a educação em saúde de seus pacientes. O que é
preocupante, pois se o enfermeiro deixa lacunas neste âmbito, outras profissões
com certeza farão, perdendo assim, um espaço já conquistado da profissão.
Finalmente, acredito que o presente estudo permitiu para maior conhecimento
sobre a temática proposta a fim de salientar a importância da educação em saúde
a ser exercida pelo enfermeiro. Com o propósito de atenuar as percepções dos
familiares- acompanhantes decorrentes da terapêutica da fototerapia do recémnascido, tudo em prol de uma melhor vivência do processo terapêutica pela
família.
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A HUMANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM UMA
UNIDADE DE TERAPIA NEONATAL.

Oliveira W; Martins JO; Moura MZ; Guerra AA; Lambert MA.
Introdução: A temática humanização envolve questões amplas que vão desde a
operacionalização de um projeto político de saúde calcado em valores como a
cidadania, o compromisso social e a saúde como qualidade de vida, passando
pela revisão das práticas de gestão tradicionais até os microespaços de atuação
profissional nos quais saberes, poderes e relações interpessoais se fazem
presentes1. A internação em uma unidade neonatal traz inúmeras implicações
para os envolvidos no processo de hospitalização nessa unidade, ou seja, o
recém-nascido, sua família e a equipe multiprofissional e interdisciplinar, cujo
processo de trabalho deve permitir a realização do cuidado com a especificidade
necessária ao grupo neonatal 2. A humanização do cuidado neonatal, proposta
pelo Ministério da Saúde, através do Método Canguru, são voltadas para o
respeito às individualidades, à garantia de tecnologia que permita a segurança do
recém-nascido e o acolhimento ao bebê e sua família, com ênfase no cuidado
voltado para o desenvolvimento e psiquismo, buscando facilitar vínculo mãe-bebê
durante a sua permanência no hospital e após a alta3. Diante dessa premissa,
observa-se uma preocupação atual das instituições de assistência à saúde e
gestores em oferecer serviços que contemplem qualidade, focado principalmente
na ambiência, resolutividade e acolhimento. Objetivo: Este estudo objetivou
descrever os processos de trabalho multiprofissional que torna possível a
humanização da assistência à saúde do recém-nascido, família e equipe na
unidade neonatal. Metodologia: Para a realização desta pesquisa optamos por
uma abordagem descritiva, exploratória e bibliográfica, uma vez que permite
1. Professor em enfermagem, Universidade Nove de julho – SP; Enfermeiro da
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entrar em profundidade com o tema proposto. Na primeira etapa, foi realizado um
levantamento do material bibliográfico sobre a humanização da assistência em
saúde e neonatal, que ocorreu no primeiro semestre de 2011. Foram incluídas
fontes impressas, como livros e artigos de periódicos. Fontes on-line foram
obtidas nas bases de dados Scientific Eletronic Library online – SCIELO;
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS e
Literatura Internacional em Ciências da Saúde – MEDLINE. Ao delimitarmos o
tema da pesquisa, realizamos um estudo exploratório a fim de aproximarmos dos
conceitos que envolvem a humanização da assistência em saúde e neonatal, e
determinamos os grupos temáticos que julgamos importante para o cuidar
humanizado: Comunicação; Estrutura Física; Tecnologia de produtos
(equipamentos, ferramentas, materiais); Tecnologia de processos (técnicas
e métodos e procedimentos) e por fim, os Recursos Humanos. O estudo foi
desenvolvido no Hospital Municipal São Luiz Gonzaga, sob gestão da
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo,
localizado na zona norte, o qual atende, exclusivamente, usuários do Sistema
Único de Saúde. Após determinação e estratificação dos grupos temáticos,
especificamos e classificamos todos os procedimentos e rotinas que realizamos
na unidade neonatal, e que são direcionados a humanização da assistência ao
cliente, família e equipe multiprofissional.Resultados e discussão: A unidade
neonatal é um ambiente hospitalar onde se concentra técnica e procedimentos
sofisticados, associados à alta tecnologia e pessoal especializado, ao cuidado do
recém nascido grave ou que necessitam de algum tipo de intervenção. A
necessidade da hospitalização desse RN, indispensável à sua sobrevivência,
paradoxalmente o expõe a um ambiente inóspito, pelo excesso de manipulação,
procedimentos invasivos e dolorosos, ruídos e luminosidades, bem como riscos
exacerbados de seqüelas e iatrogenias.Na tentativa de eliminar ou amenizar o
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sofrimento do recém nascido e família na unidade neonatal, realizamos as ações
a seguir relatadas e que são direcionadas a humanização da assistência ao
cliente, família e equipe multiprofissional: Comunicação verbal: ações de
primeiro contato, adoção do horário de informações e reuniões semanais com os
pais e a Comunicação não verbal operacionalizada com: identificação do RN
pelo nome, identificação dos pais pelo nome, e entrega de Folder. Quanto à
Estrutura Física da unidade neonatal, a mesma tem capacidade operacional
para 08 leitos de cuidados intensivos e 08 leitos de cuidados intermediários, e
existe preocupação constante em proporcionar um ambiente agradável,
aconchegante, limpo e harmonioso. Destacamos ainda, a sala de TV para os pais
e sala de ordenha estruturada ao incentivo ao aleitamento materno. Quanto à
Tecnologia de produto, destacamos as medidas atenuantes de efeito sonoro e
luminosidade;

parque

tecnológico

essencial

ao

cuidado,

bem

como

a

preocupação com o conforto da mãe durante a fase de internação do RN. Quanto
à Tecnologia de processos (técnicas e métodos e procedimentos,
destacamos: horário de visita para os avós; liberação do horário de visita aos pais
(individuais e conjuntas); programa de apoio, incentivo e promoção ao contato
precoce e à amamentação na primeira hora de vida; enfrentamento da dor seja do
ponto de vista farmacológico ou não; programa de passe livre nos transportes
coletivos para a mãe durante a internação do filho; horário do soninho;
implantação do método mãe canguru (aninhamento, manipulação mínima);
restrição da tricotomia do couro cabeludo dos RNs: associado a programação
precoce de implantação do cateter central de inserção periférica para todos os
prematuros, bem como para os RNs a termo que necessitem de tratamento
parenteral prolongado e por último, o protocolo de restrição a punções venosas
cefálica. Estas só serão realizadas exclusivamente pelos enfermeiros, mediante
diálogo prévio com a mãe, e por

fim as ações direcionadas aos Recursos
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Humanos; Setor de educação continuada direcionada a treinamentos; Incentivo
aos funcionários para participação de eventos externos – a entidade libera 5 dias
no ano para este fim; Carga horária menor do que praticada no mercado; Salários
competitivos

com

o

mercado;

Dimensionamento

de

recursos

humanos

adequados. Conclusão: A partir da nossa proposta de identificar as ações que
norteiam o cuidar humanizado, verificamos ser um processo complexo, uma vez
que exige relações entre os sujeitos e expectativas do cliente. Para isso todos os
colaboradores

da

instituição

precisam

participar do

processo.

Logo, é

imprescindível entender que a assistência de qualidade e integral não é restrita ao
RN enfermo, mas à família que se encontra com suas necessidades
biopsicossocial comprometidas. Na discrição dos processos de trabalho
percebemos ser possível humanizar o objeto de trabalho em enfermagem,
entretanto precisamos vencer nossas próprias resistências e desenvolver a
sensibilidade para perceber o imperceptível. Urge destacar que uma ação pode
valer por mil palavras e o que dizer da felicidade por ter vivenciado a
solidariedade... Humanizar é sem dúvida tornar-se humano, portanto faça para o
outro o que gostaria que fizessem por ti. Referências Bibliográficas: 1.Malta
MEB, Colli AMF, Silva FMB, Kenji MJS, Abud MH, Rocha N. Os avanços
tecnológicos da saúde e sua repercussão na enfermagem: tecnologia de apoio ao
cuidado. In: Anais do 48° Congresso Brasileiro de E nfermagem; 1996 out. 6-11;
São Paulo. São Paulo: ABEn-SP; 1996. 2. Oliveira BRG, Lopes TA, Vieira CS,
Collet N. O processo de trabalho da equipe de enfermagem na UTI neonatal e o
cuidar humanizado. Texto Cont Enferm 2006; 15(Esp): 105-13.
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ministério da Saúde; 2010.
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A SUCÇÃO NÃO NUTRITIVA DO RECÉM NATO PREMATURO COMO
UMA TECNOLOGIA DE ENFERMAGEM
Antunes JCP1
Nascimento MAL2

INTRODUÇÃO – Até o final do século XIX, as elevadas taxas de mortalidade entre
os recém-nascidos de baixo peso ainda eram inevitáveis. Após a segunda metade do
século XX, o avanço tecnológico ligado ao cuidado perinatal, foi responsável por um
decréscimo significativo na mortalidade neonatal, particularmente entre os RNPTs.
Desse modo, a sobrevida neonatal, está diretamente ligada ao avanço das
tecnologias, entre elas, aquelas relacionadas à assistência ventilatória, que dá
suporte à principal vulnerabilidade desta clientela, que é a imaturidade pulmonar. A
partir dessa característica, vários dispositivos foram construídos com o objetivo, não
somente de simular os movimentos respiratórios, como também, de melhorar a
função pulmonar, e conseqüentemente, a redução de apnéias. Atualmente, entre os
dispositivos mais utilizados na assistência ventilatória do RNPT, disponíveis nas
unidades de tratamento intensivo neonatal (UTIN) está a pressão positiva contínua
nas vias aéreas e a ventilação mecânica, que é utilizada nos RNs que necessitam de
oxigênio em maior concentração, e que têm, associado a essa necessidade, um
desconforto respiratório. O CPAP nasal (Continuous Positive Airway Pressure), cuja
tradução da sua sigla em inglês quer dizer, pressão positiva contínua nas vias
aéreas, é freqüentemente utilizado no tratamento de RNs com doenças que cursam
com a capacidade residual funcional diminuída, tais como: a doença da membrana
hialina, a taquipnéia transitória do RN e a displasia broncopulmonar. Este estudo tem
como foco, não só, as tecnologias que são utilizadas diuturnamente pela equipe de
enfermagem, no cuidado ao RNPT, como também, a proposta de considerar como
tecnologias, os procedimentos técnicos de enfermagem que são utilizados durante
essa mesma assistência. A definição de tecnologia, entre outras, é a seguinte;
“Utilização de técnicas, conhecimentos,

métodos, materiais, ferramentas

e

processos, para resolver problemas ou, pelo menos, facilitar a sua soluçã”, e a
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proposta, feita em estudo anterior, para que os procedimentos técnicos de
enfermagem, as propostas alternativas observadas durante o processo de cuidar,
assim como, a concepção de artefatos e/ou utensílios durante essa prática, fossem
considerados tecnologias, foi lançada, por haver um ajuste perfeito entre eles e a
referida conceituação.

Além do conceito acima, as tecnologias envolvidas no

trabalho em saúde, são classificadas em leves, leve duras e duras. As tecnologias
classificadas como leves, dizem respeito às relações que são estabelecidas durante
o processo de trabalho em saúde, e que produzem vínculo, sensação de
acolhimento. As tecnologias classificadas como leve duras, advém dos saberes bem
estruturados que operam no trabalho em saúde, e as tecnologias duras, dizem
respeito aos equipamentos, máquinas, normas e estruturas que são utilizadas para o
desenvolvimento desse trabalho. Este estudo pretende alcançar os seguintes
OBJETIVOS - Demonstrar que o uso da sucção não nutritiva, pela equipe de
enfermagem, é efetiva no manejo da dor durante a instalação do CPAP nasal em
recém natos prematuros (RNPT), e Demonstrar que o uso da sucção nutritiva,
concomitantemente, à instalação do CPAP nasal, pode ser considerado uma
tecnologia de enfermagem. METODOLOGIA - Estudo experimental com abordagem
quantitativa, que tem, entre outras características, a manipulação de um determinado
fator, (que para efeito desse estudo, será a sucção não nutritiva), e que, a critério do
pesquisador, gerará um determinado resultado em um outro fator (manifestação de
dor do RNPT durante a instalação do CPAP nasal). Este outro fator é a chamada
variável dependente, que sofrerá, ou não, um efeito da manipulação da variável
independente, sendo medido o seu resultado para determinar a validade do
experimento. A população alvo foi composta por 20 RNPT, durante a instalação ou
reinstalação do CPAP nasal, num total de 30 procedimentos, que foram distribuídos
em grupo controle (sob sucção não nutritiva), ou experimental (sem sucção não
nutritiva). A cada procedimento, a distribuição aleatória era feita, sendo essa
randomização realizada após o lançamento de uma moeda, a partir da face
apresentada. Desta forma, foram observados 30 procedimentos de instalação do
CPAP nasal, realizados em 20 RNPTs, com as mesmas características de
*Enfermeira do Instituto Fernandes Figueira (IFF) – FIOCRUZ – Mestre em Enfermagem
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elegibilidade. A observação sistemática e não participativa foi feita a partir das
variáveis comportamentais (expressão facial, choro, movimentação de braços e
pernas) e fisiológica (padrão respiratório) que compõem a escala de NIPS, e que
foram apresentadas pelo RNPT durante a instalação do CPAP nasal. Segundo a
escala em referência, ao final da sua aplicação é realizado o somatório dos pontos
que podem estar compreendidos entre 0 e 7, sendo que, o score igual ou superior a
4, é indicativo de DOR. A realização da sucção não nutritiva foi estabelecida através
da introdução do dedo mínimo enluvado na cavidade oral do recém-nascido
prematuro, concomitantemente à instalação do CPAP nasal, não sem antes retirar-se
o excesso de talco com água destilada, que, porventura, pudesse causar algum
malefício para RNPT. O tempo despendido entre a introdução do dedo enluvado e a
sua retirada foi de aproximadamente 5 minutos, contabilizados a partir de um
cronômetro utilizado pelos observadores (residentes de enfermagem). O mesmo
recém-nascido prematuro pôde ser submetido ao grupo controle e ao grupo
experimental em momentos diferentes, uma vez que, se houve necessidade de
retornar para o CPAP nasal, um novo sorteio foi realizado para determinar a
utilização ou não da sucção não nutritiva. As observações foram restringidas ao
momento de instalação do dispositivo nasal, não contabilizando as reinstalações
advindas das freqüentes retiradas do CPAP pelo RNPT. O projeto do qual derivou
este estudo, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos do
Instituto

Fernandes

Figueira

(CEP-IFF),

através

do

protocolo

0044/08.

RESULTADOS - A observação do procedimento de instalação ou reinstalação do
CPAP nasal foi realizada nos grupos experimental e controle, sendo que 11
observações foram feitas no grupo experimental e 19 observações no grupo controle,
totalizando n=30. Considerando a pontuação da escala de NIPS, a observação
demonstrou que o score prevalente no grupo controle foi 6 em 47,4% (9) das
observações, seguido pelo score 7 com 31,6% (6) e 5 em 21% (4). Em contrapartida,
no grupo experimental o score máximo alcançado foi 3 em 9% (1), sendo o score
igual a 1 prevalente em 82% (9) das observações.

Estes resultados indicam

claramente que ao instalar o CPAP nasal 100% dos RNPTs sentem dor, no entanto
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quando lhe é oferecida a sucção não nutritiva, eles reagem ao estímulo sem atingir
uma pontuação indicativa de dor. Podemos perceber que no grupo experimental, a
pontuação 1 foi prevalente em 82% das observações. CONCLUSÃO - Esse estudo
demonstrou que a instalação do CPAP nasal é um procedimento doloroso, e que a
sucção não nutritiva é eficaz no manejo dessa sensação, durante a sua instalação.
Considerando que o CPAP nasal é uma tecnologia dura, e que, as tecnologias
classificadas como leve duras, advém dos saberes bem estruturados que operam no
trabalho em saúde, concluímos, a partir dos resultados que foram obtidos neste
estudo, fruto de uma pesquisa metodologicamente estruturada, e com base em
literatura científica, que a oferta da sucção não nutritiva, pela equipe de enfermagem,
concomitante à sua instalação no RNPT, pode ser considerada uma tecnologia leve
dura.
Descritores: Enfermagem Neonatal; cuidados de enfermagem; tecnologia; sucção
não nutritiva.
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ANSEIOS, IMPOTÊNCIA E EMOÇÃO NA PRIMEIRA VISITA AO
FILHO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
Autores
Soares, MCS; Lucena, FRR; Cunha, AR; Queiroz, SL; Silva, AR
Resumo
O contato físico da mãe com o recém-nascido (RN) é de fundamental importância
do ponto de vista da humanização, o que leva a refletir sobre a internação de um
RN prematuro ou com alguma alteração patológica em uma Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal. (UTI-N). Neste contexto, há uma expressiva necessidade de
tentar encontrar formas de resolver o pesar da família que se encontra nesta
situação e traçar possíveis estratégias a fim de dispensar os cuidados específicos
que a condição exigirá. O enfermeiro é parte deste processo, estando sempre
presente e tentando compreender a reação de pesar dos pais, ajudando os
membros da família a identificar os sistemas de apoio que podem fornecer ajuda
posterior, entre outras ações de cuidado, presteza e intervenções assistenciais.
Desta forma, os profissionais de saúde que atuam na UTI-N devem ser sensíveis
a esses sentimentos vivenciados pelas mães e implantar estratégias que
propiciem às mães expressar seus medos e anseios, inserindo-as gradualmente
no cuidado, visando desenvolver habilidades e o vínculo afetivo. Este estudo
objetivou identificar os sentimentos expressos por mães de recém-nascido na
primeira visita aos filhos internados em uma UTI-N, descrevendo o perfil sócioeconômico das entrevistadas; expor as expectativas das mesmas para com os
filhos antes da internação e apontar os principais sentimentos expressos pela
mãe na primeira visita ao filho. O estudo foi do tipo exploratório-descritivo, de
caráter qualitativo, desenvolvido entre março e abril de 2011. Participaram do
estudo 10 mães de bebês internados na UTI-N, as quais estavam acompanhando
os filhos dentro da instituição, concordaram em participar voluntariamente e
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para a coleta do
material foi utilizado um roteiro semiestruturado aplicado a 10 mães. As
entrevistas foram previamente agendadas e gravadas sendo posteriormente
transcritas na íntegra. Os dados foram discutidos através da Análise de Conteúdo
proposta por Bardin, dessa técnica categorizou-se as informações por objetivo e
tema central de acordo com suas afinidades e pertinência. A pesquisa iniciou-se
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após sua aprovação pelo Comitê de Ética do Centro de Ensino Superior e
Desenvolvimento/Faculdade de Ciências Médicas (CESED/FCM) sob o seguinte
número de CAEE: 0227.0.000.405-1. Logo esta pesquisa obedeceu todo
arcabouço ético que consta na resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde
que regulamenta a pesquisa com seres humanos. A análise do material coletado
possibilitou a formação de três categorias: ir pra casa com o filho, em relação à
expectativa materna antes da internação na UTI-N, no qual as mães relatam o
desejo de celebrarem a chegada de sua criança em casa e a apresentar à
sociedade, amigos e familiares, demonstrando uma boa relação social e interesse
em incluir seu filho neste meio, além da necessidade de propiciar um ambiente
favorável a amamentação em contradição ao ambiente hospitalar. Por isto que é
importante o contato precoce dos pais com o bebê, mesmo que estes últimos
apresentem deformidades ou estejam criticamente enfermos. Os pais devem,
assim, ser preparados para o aspecto do neonato e devem vê-lo o mais breve
possível após o parto, segurá-lo, tocá-lo, instituindo os seus primeiros contatos e
vínculo, nesse aspecto a enfermagem pode estimular positivamente a relação
mãe-bebê, proporcionando o máximo de subsídios para que elas possam
perceber e aproveitar os momentos de concentração com seu filho. O sentimento
de impotência materna, demonstrado por muitas mães expunha angustias e
ansiedades quanto ao fato de não poderem fazer nada diante da situação de seu
filho e não poderem cuidar dele como desejou, além disso, sentiram-se
deprimidas durante a primeira visita ao recém-nascido na UTI-N, devido aos
aparelhos presentes no bebê, como sonda endotraqueal, infusão venosa, fios
ligados para monitorização e a presença da incubadora. A UTI-N é um ambiente
que gera estresse e ansiedade nos pais, devido ao fato de estes desconhecerem
este ambiente de alta complexidade, bem como as nomenclaturas técnicas
utilizadas pela equipe de saúde. Muitos chegam a pensar que a UTI é apenas um
lugar onde a pessoa pode morrer, isso os deixam vulneráveis e carentes de apoio
profissional, fazendo necessário uma orientação realista dos prognósticos, para
que compreendam a doença de seu filho e o motivo de toda a aparelhagem para
os cuidados recebidos.E o sentimento de emoção/alegria, relatado por outras
mães que se mostravam felizes ao perceberam a recuperação de seus filhos e
como um momento em que podem tocar e cuidar com amor e carinho dos seus
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bebês. Quando a mãe está inserida no cuidado ao RN, a ansiedade e expectativa
pela alta são reduzidas, devido a ela conhecer e participar mais das rotinas da
unidade, sentindo-se, assim, acolhida e também sendo acolhedora com sua
criança. A partir da pesquisa realizada, percebe-se que, ao gerar uma criança
dentro de si, uma mãe também gera uma grande variedade de expectativas, que
evoluem ao passo que o bebê também se desenvolve dentre de sua barriga.
Porém, quando ocorre alguma intercorrência no parto, e o bebê precisa ficar
internado numa Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, uma série de frustrações
e decepções permeiam o universo dos sentimentos da mulher. Enfim, em meio as
dificuldades que uma mãe que tem seu filho internado numa UTI-N apresenta, ela
deve aprender a lidar com seus sentimentos, não negligenciando-os, mas
tentando lidar com eles e com a situação da melhor maneira, e a equipe de
saúde, em especial a de enfermagem, deverá também estar sempre disposta a
dar o apoio necessário para deixar a situação menos angustiante possível. A
partir dos resultados apresentados por esta pesquisa, espera-se que os mesmos
sejam proveitosamente utilizados no âmbito científico para a melhoria da
qualidade de vida proporcionada à mãe e ao bebê que se encontram em sensível
situação relacionada à internação no ambiente hospitalar. Acadêmicos de
enfermagem podem planejar melhor suas ações desde sua formação a partir da
análise deste estudo; já os profissionais da área podem repensar suas práticas,
lapidando-as, e fazendo com que sua assistência seja cada vez mais acurada.
Propõe-se que mais estudos sejam realizados, ampliando a diversidade de
abordagens sobre os conceitos relacionados à internação do RN em uma UTI-N,
bem como aos sentimentos maternos que estão envoltos neste mesmo processo.
DeCS
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AVÓS E O CUIDADO DOMICILIAR DO PREMATURO
Custodio N1, Wernet M1, Mello DdeF2

Introdução: A gravidez e o nascimento são processos que impõem o papel
parental ao casal, bem como resgatam e alteram expectativas e planos familiares,
de forma a determinar reflexões e novos significados em relação ao ser e viver
em família1. Desse modo, o ‘tornar-se pais’ pode constituir uma das fases críticas
no ciclo vital familiar e requerer ações relativas ao ajuste do sistema familial para
dar espaço aos filhos, ao realinhamento de relacionamentos com a família
extensiva com vistas a incluir novos papéis (avó, avô, tio, entre outros) e a
incorporação do cuidado dos filhos, a qual será integrada às demais tarefas
existentes1. Assim como a incorporação do papel de pais, o tornar-se avó assinala
um período de transição no ciclo de vida familiar, trazendo modificações, não só
na estrutura familiar, como na estrutura psíquica desses novos familiares – uma
nova identidade tem de ser criada, novos papéis são adquiridos e assumidos a
fim de restabelecer o conviver em família. Alguns estudos2,3 mostram que as avós
têm influência no estabelecimento de cuidados e rotinas familiares frente à
chegada de uma criança, por serem concebidas como pessoas que possuem
experiência cuidativa anterior e que podem auxiliar no enfrentamento do tornar-se
pai e mãe. Alguns deles salientam este papel, sobretudo, no nascimento de uma
criança prematura2,3 e afirmam ser o apoio das avós um dos recursos acessados
e adotados. Muitas questões relacionadas ao cotidiano da criança e o papel da
família vêm sendo discutidas na atualidade, sendo importante descrever e
identificar novos elementos que incrementem o cuidado da saúde da criança no
contexto familiar. Objetivo: para ampliar as discussões sobre essa temática, o
presente estudo buscou compreender a participação das avós, segundo a sua
própria percepção, no processo de integração da criança nascida prematura e
egressa de uma UCIN na família, nos momentos vivenciados no domicílio.
Metodologia: dada a intenção de compreensão do processo de participação da
1- Graduanda de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos, bolsista do Programa de
Apoio ao Docente Recém-doutor.
2- Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Professor Adjunto 2 junto ao Departamento de
Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos. Rua: Ana Prado, 187. Cep: 13574-031. Email: monika.wernet@gmail.com.
3- Enfermeira, Livre docente em Enfermagem, Professor Associado junto à Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto a Universidade de São Paulo.
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avó na integração do neto prematuro em domicílio, o referencial teórico
selecionado foi o Interacionismo Simbólico (IS) e como referencial metodológico o
Interacionismo Interpretativo (II). O IS busca explorar as ações humanas com
atenção aos significados que as sustentam4. Ele afirma que as significações
emergentes são manipuladas e alteradas na interação social. E, assim, o
comportamento da avó reflete os significados abarcados e transformados ao
longo de sua vivência de interação com os aspectos advindos do nascimento
prematuro de seu neto. O II tem como objetivo a obtenção de descrições
detalhadas de uma experiência a fim de reconstruir uma narrativa biográfica que
articule significados e comportamentos estabelecidos na sua interação com os
fatos de um fenômeno vivenciado. O método tem nas narrativas a expressão dos
dados de análise para a compreensão do foco em estudo. Assim, neste estudo a
entrevista foi a estratégia de coleta de dados selecionada. Foram realizadas nos
domicílios das avós e tiveram como questão norteadora “conte-me como você
apoiou a família do(a) (nome da criança) na chegada dele em casa e eu seu
cuidado”. Ao longo dos relatos, outras perguntas clarificadoras foram realizadas.
Os critérios de inclusão dos sujeitos para o presente estudo foram: ser avó de
criança nascida prematura que já se encontrava em domicílio há pelo menos três
meses. A localização dos sujeitos foi feita por indicação. Foram realizadas cinco
entrevistas a cinco avós, sendo uma avó de gêmeos. As entrevistas foram
gravadas, após as ouvimos, transcrevemos e analisamos quanto ao tema
seguindo os processos analíticos propostos pelo II. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Carlos sob o
número 317/2010, e os aspectos contidos na Resolução CNS 196/96 foram
respeitados e seguidos. Resultados: o processo de apoio ofertado pela avó na
integração do prematuro egresso de uma UCIN está descrito ao longo das
seguintes categorias: ‘a espera’, ‘recurso aos pais’, ‘o apoio aos pais’, ‘ser avó de
prematuro’, e ‘os profissionais de saúde e a família. Identificar que sua
colaboração residia no apoio aos pais é a epifania desvelada nesta trajetória e
está descrita na categoria ‘recurso aos pais’. A primeira categoria revela como a
1- Graduanda de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos, bolsista do Programa de
Apoio ao Docente Recém-doutor.
2- Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Professor Adjunto 2 junto ao Departamento de
Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos. Rua: Ana Prado, 187. Cep: 13574-031. Email: monika.wernet@gmail.com.
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espera é angustiante principalmente pela compaixão pelos pais da criança. As
avós entendem o significado da criança para o casal e, assim ficam a todo
momento resgatando tal aspecto e refletindo sobre como desdobramentos
negativos (seqüelas e morte da criança) repercutiria na vida deles. Na segunda
categoria, “recurso aos pais”, emergiu que a avó quer unir-se aos pais na
avaliação da criança e de suas necessidades, tentando participar das tomadas de
decisão. Porém, percebem que sua melhor colaboração é ser apoio direto aos
pais, é de certa forma respeitá-los enquanto pessoas que estão a incorporar o
papel parental e a nova identidade familiar. Em “o apoio aos pais”, é tido que as
avós percebem que estando os pais confortados, eles ficam mais resilientes e
conseguem enfrentar melhor todas as demandas da situação, o que tem impacto
direto no cuidado ofertado ao prematuro, e assim elas passam a dar apoio aos
pais, mas entendem e estimulam a independência dos mesmos em relação aos
cuidados com a criança. Outra categoria é a “ser avó de prematuro”, elas
concebem o prematuro como crianças espertas, que buscam o que precisam
desde a vida intra-uterina, porém com a saída precoce do útero apresentam
imaturidades anatomofisiológicas, e demandam cuidado especializado. Após
terem realizado a função de avó, elas significam o apoio ofertado como algo
intrínseco ao seu papel, o qual tem, intima correlação com o amor pelos filhos e
pelos netos. A última categoria traz que as avós, em sua maioria, não identificam
nos profissionais de saúde habilidades que permitam a apreensão das
necessidades dos pais da criança, o que tem impacto direto na angústia e
desesperança dos mesmos. Comentam que há momentos em que a precisão
técnica é esperada e outros em que o acolhimento emocional é a grande
necessidade dos pais. Discussão: dos achados deste estudo destacam-se dois
núcleos, a saber: a não plenitude do cuidado profissional ofertado às avós e
família, tanto nos momentos vividos na UCIN, quanto em domicilio; e que o
espaço para a participação da avó na integração do prematuro no contexto
familiar é conquistado por meio do apoio aos pais. Durante a estada do prematuro
na UCIN, à família não lhe é permitido cuidar efetivamente da criança, quando a
1- Graduanda de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos, bolsista do Programa de
Apoio ao Docente Recém-doutor.
2- Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Professor Adjunto 2 junto ao Departamento de
Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos. Rua: Ana Prado, 187. Cep: 13574-031. Email: monika.wernet@gmail.com.
3- Enfermeira, Livre docente em Enfermagem, Professor Associado junto à Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto a Universidade de São Paulo.
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participação se dá como expectadora no processo de recuperação e cuidado do
filho1. Com isso, a mesma não é inserida na dinâmica da instituição, gerando
posteriormente repercussões negativas, como medo da alta hospitalar e
insegurança em cuidar do filho no domicílio1. Quando a família procura o serviço
para o seguimento do prematuro no pós-alta da UCIN, muitas vezes não sente
que suas necessidades foram acolhidas e tem dificuldade em dar prosseguimento
ao tratamento, por ter saberes limitados1. A falta de vínculo entre a díade famíliaprofissional, a não inclusão da família como cuidadora efetiva da criança nos
momentos de internação, o posicionamento de superioridade de alguns
profissionais perante a família e o não empoderamento da mesma para o cuidado
da criança são tradutores de um follow-up não efetivo ao prematuro1. Neste
momento, é comum que a fonte de apoio recaia sobre a avó, pois ela tem um
conhecimento prévio no cuidado de crianças e é considerada cuidadora
significativa no âmbito familiar5 já que cuidam além da crianças das filhas e noras.
No entanto, por terem vivido em épocas diferentes, possuem crenças deste
período, o que exige delas uma troca de experiências e conhecimentos entre a
tríade saúde-família-avó. Conclusão: todo processo vivenciado entre a avó e
família do prematuro acaba por determinar um vínculo diferenciado entre os
mesmos e a perpetuação de uma vigilância da avó em relação à vida desta
família. No que tange ao apoio profissional, retomam essa ajuda apenas nos
momentos vividos em UCIN e não os concebe como congruentes com as
necessidades familiares, tal aspecto é um núcleo de apreensão para a avó ao
longo do processo de integrar o prematuro no contexto domiciliar.
Palavras chave: Avós, Recém-nascido, Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal,
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CUIDANDO DO FILHO COM PARALISIA CEREBRAL: REVELANDO
SIGNIFICADOS E SENTIMENTOS MATERNOS1
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Resumo
INTRODUÇÃO: O cuidado materno à criança com diagnóstico de paralisia
cerebral (PC) é apresentado como experiência complexa que demanda atenção
permanente em atividades diárias que envolvem consultas, fisioterapia e os
cuidados

domiciliares

com

a

alimentação,

higiene

e

administração

de

medicamentos(1). Aliado a esta condição somam-se as repercussões na vida
social e financeira da família e, em especial do cuidador, que na maioria das
vezes é representada pela figura materna (2). Como na maioria das condições
crônicas na infância, a PC altera a vida das crianças em todos os níveis assim
como da família além de lhes impor a possibilidade de abreviar a vida ou limitar
atividades da vida normal. Para a construção do conhecimento do cuidado
materno ao filho com paralisia cerebral, vários questionamentos nos sondaram,
dentre os quais: O que significa ser mãe em uma situação de adoecimento do
filho? Que sentimentos são desvelados pela mãe ao cuidar de um filho com
paralisia cerebral? Estas questões permitiram construir o problema a ser
investigado: que sentimentos e significados são revelados pela mãe ao cuidar do
filho com paralisia cerebral? OBJETIVOS: Desvelar significados de cuidado para
as mães com filhos portadores de paralisia cerebral e compreender os
sentimentos revelados pelas mães ao cuidar do filho com paralisia cerebral.
METODOLOGIA: O estudo é do tipo descritivo com abordagem qualitativa. A
operacionalização do estudo seguiu as etapas da Análise Temática (pré-análise,

1 Trabalho é parte do projeto de pesquisa O cuidado materno e profissional a criança com condição
crônica, vinculado ao Grupo de Estudo e Pesquisa na Saúde da Família, da Criança e do Adolescente –
GESPFCA do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão - UFMA
2 Enfermeira da Central de Transplante do Hospital Universitário – UFMA, membro do GEPSFCA
E-mail: enf.dmacedo@hotmail.com
3 Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Professora Adjunta do Curso de Graduação e do Programa de PósGraduação em Enfermagem da UFMA, Coordenadora do Mestrado Acadêmico em Enfermagem e do
GEPSFCA
4 Enfermeira, Mestranda em Enfermagem pela UFMA, Membro do GEPSFCA
5 Enfermeiro, Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da EEAN/ Universidade Federal
do Rio de Janeiro, Membro do GEPSFCA/UFMA e do GESPEN/Universidade Federal do Rio de Janeiro
6 Enfermeira, Doutoranda do Programa Interinstitucional USPEERP/UFMA, Membro do GEPSFCA
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exploração do material ou categorização, classificação e agregação dos dados
em categorias teóricas ou empíricas e o tratamento dos resultados obtidos e
interpretação). O estudo foi desenvolvido na Clínica Escola Santa Edwiges da
APAE localizada em São Luís capital Maranhão, selecionado por ser serviço de
referência no atendimento a crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Os
dados foram coletados entre os meses de agosto e setembro de 2010 por meio
de entrevista não estruturada na modalidade não dirigida norteada pela pergunta:
O que significa para a senhora cuidar do seu filho com esse problema de saúde?
Os dados brutos foram organizados em 953 núcleos de sentidos. Em seguida,
estes núcleos foram organizados e agrupados por similaridades e diferenças
tendo como principal ferramenta a comparação entre os mesmos. Este recurso foi
importante e necessária para a construção dos Temas, caracterizando a última
etapa da análise. Foram sujeitos deste estudo 10 (dez) mães de crianças com
diagnóstico médico confirmado de paralisia cerebral atendidas no ambulatório de
Fisioterapia da Clínica Escola Santa Edwiges. As mães receberam codinomes
utilizando os sentimentos para nomear cada uma delas com aquilo que elas
trouxeram de mais forte nas suas falas: Abnegação, Afeto, Alegria, Amor,
Dedicação, Doação, Esperança, Felicidade, Generosidade e Satisfação. Para
atender aos critérios éticos, foram seguidas as recomendações da Resolução no.
196/96 do Conselho Nacional de Saúde (3), bem como a solicitação de
autorização ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do
Maranhão sob número do protocolo 192/10. Estando de acordo, as mães
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias (uma via
foi entregue às mães e a outra ficou com a pesquisadora). RESULTADOS: Do
processo de análise foram construídos 16 Temas: Penetrando no mundo da
doença do filho; Alcançando familiaridade com as especificidades da doença do
filho; Apoiando-se na religião e na fé; Vivenciando o cuidado ao filho com paralisia
cerebral; O cotidiano do tratamento do filho; Dificuldades do processo de cuidar
do filho; Esforçando-se para atender todas as necessidades do filho; Sentimentos
maternos

de

insatisfação;

Vínculo/Apego

mãe-filho;

Temores

maternos;

Expectativas maternas; Esperanças e fantasias maternas; Orgulhando-se com o
crescimento e desenvolvimento do filho; Falando de um amor incondicional;
Conciliando o trabalho com os cuidados com o filho; Rede de apoio familiar e
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comunitária. É sob a mãe que está o cuidado ao filho com paralisia cerebral e o
cuidado com a casa. O papel de cuidadora é uma expectativa que se tem da mãe
e que ela tem de si mesma. Para cumprir esse papel, a mãe estabelece
estratégias, uma das quais diz respeito à adequação do horário de trabalho até a
desistência do emprego em favor das rotinas domésticas e das demandas do
filho. Na caminhada do cuidado ao filho, a mãe conhece pessoas e outras
crianças com o mesmo problema e passa a acreditar que não está sozinha. São
oportunidades que as mães aproveitam para compreender mais sobre o problema
do filho, enquanto este, a cada dia, desenvolve maior dependência dos cuidados
maternos. Isso faz com que a mãe dedique-se integralmente a cuidar do filho
deixando suas necessidades em segundo plano. As limitações físicas, motoras e
cognitivas do filho com paralisia cerebral são percebidas com preocupação pela
mãe, em especial, no que diz respeito à alimentação, às crises convulsivas e a
discriminação social que porventura seu filho venha a sofrer. As mães sob essa
ameaça desvelam sentimentos de um amor incondicional e de proteção ao filho.
As falas das mães expressaram que a preocupação dos profissionais, em
especial do médico, é o diagnóstico da doença e o estabelecimento do
tratamento, enquanto que para a mãe a prioridade é a esperança em recuperar a
saúde ou aspirar qualidade de vida futura para o filho. Nessa direção as mães se
esforçam para integrar o filho ao núcleo familiar fomentando uma conduta normal
frente aos outros filhos e a sociedade como um todo. As mães no cotidiano do
cuidado e do tratamento do filho passam a conhecer outras situações da doença,
semelhantes ou distintas daquelas experimentadas por seus filhos ampliando
dessa forma o entendimento sobre a doença. Mas, desse processo, emergem
sentimentos de apreensão, insegurança e medo que são experimentados nos
cuidados e procedimentos terapêuticos a que seus filhos são submetidos.
Cultivando a esperança as mães centram-se em atributos positivos e revelam
mecanismos de compreensão para neutralizar as limitações do filho, dando relevo
aos aspectos positivos que envolvem o processo de doença do filho. Ao superar
as dificuldades e sentindo-se mais seguras e habilitadas para o cuidado com o
filho, as mães sonham e fantasiam um futuro melhor para o filho, incluindo a
superação das limitações motoras, comuns nas crianças com paralisia cerebral. A
religião e a fé são recursos para o enfrentamento da realidade vivida pelas mães
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e assim depositam expectativas na providência divina fazendo com que façam
projeções para o futuro que ainda estar por vir, apegando-se fortemente nestes
recursos. A fé em Deus e a espiritualidade fortalecem o enfrentamento materno
para o cuidado e é na proteção de Deus que as mães encontram força para
enfrentar o cotidiano do cuidado ao filho com paralisia cerebral. CONCLUSÕES:
os resultados apontaram o cuidado materno em três situações: a primeira é de
que as mulheres-mães enfrentam muitas dificuldades no seu cotidiano de cuidar
do filho, da casa e dos demais filhos. Ao desenvolver habilidades para cuidar do
filho com paralisia cerebral as mães empreendem esforços e despertam
sentimentos, significados e emoções de amor, orgulho e satisfação. O cuidado
materno revela-se como um processo rotineiro e dinâmico ao mesmo tempo. A
segunda, diz respeito às dificuldades apresentadas para a manutenção do regime
terapêutico que a condição do filho exige. No entanto, as falas revelam mães
fortes e esperançosas. E na última, o estudo destaca os três papéis na família da
criança com paralisia cerebral: o da mãe cuidadora, do pai provedor e da criança
doente. Ao compreender os sentimentos maternos, foram evidenciadas
dificuldades e preocupações relacionadas ao medo, a falta de apoio familiar,
institucional e social. Somam-se a estes os sentimentos de amor e proteção ao
filho. Portanto, o cuidado materno ao filho com paralisia cerebral se constituiu
muitas vezes, sob uma dimensão emocional intensa e ameaçadora produzindo
sentimentos de angústia frente ao inesperado e a alternância e contato com as
esperanças e fantasias maternas. Dessa forma, considerar os sentimentos e
significados maternos contribui para uma prática profissional de Enfermagem
eficaz e coerente com o contexto e realidades de cada mãe e de cada família.
Este estudo foi uma oportunidade viva e concreta de que é preciso, olhar e
enxergar, ouvir e escutar com sensibilidade as realidades e contextos onde estão
inseridas as crianças, as mães e a família. Isto nos permitiu profunda
aprendizagem e novos olhares para o cuidado e o cuidar de mães e famílias de
crianças com paralisia cerebral. Descritores: Enfermagem Pediátrica; Paralisia
Cerebral; Comportamento Materno Referências 1. Castro EK, Piccinini CA.
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FATORES

QUE

INFLUENCIAM

O

DESMAME

PRECOCE

EM
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RESUMO:

Nas últimas décadas em todo o mundo, a prática do aleitamento materno tem sofrido
grandes

mudanças

em

decorrência

das

modificações

culturais,

sociais

e

econômicas. No Brasil, após a década de 1970, o elevado grau de urbanização e a
entrada de fábricas de leite em pó levaram muitas mulheres a abandonarem a prática
de amamentar, alimentando seus filhos com leite artificial, elevando assim, o índice
de desmame e os níveis morbimortalidade infantil.O Ministério da Saúde realizou
uma pesquisa tomando por base o conjunto das capitais, e verificou que houve
aumento de um mês nos últimos anos quanto a duração do aleitamento materno
exclusivo (AME), ou seja, passando de 23,4 dias para 54,1 dias. Ocorreu também
um aumento na prevalência do AME em menores de 4 meses nas capitais, de 35,5%
em 1999 para 51,2% em 2008. A comparação entre as regiões apontou aumento
mais expressivo nas regiões Sudeste, Norte e Centro-Oeste. O AME nos primeiros
seis meses de vida é sem dúvida fundamental para o desenvolvimento da criança, é
uma alimentação completa e de fácil digestão. Tem todos os nutrientes necessários
1.Artigo para o eixo Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família
nos diversos ambientes e contextos
2.Mestre, Enfermeira do Setor de Pediatria do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW); Docente da
Faculdade de Enfermagem Nova Esperança (FACENE) na disciplina Enf. Saúde da Criança e do
Adolescente.End. Rua Mourise Miranda Gusmão 775 Cristo João Pessoa –PB.Brasil. Email:deasilvia2000@yahoo.com.br.
3. Mestre, Enfermeira da Clínica Pediatrica do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW); Docente da
Faculdade de Enfermagem Nova Esperança (FACENE). na disciplina Enf. Saúde da Criança e do
Adolescente.Brasil.E-mail: danielaantao@hotmail.com.
4. Enfermeira. Mestranda. Docente da Faculdade de Enfermagem Nova Eperança. Enfermeira Assistencial do
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para o lactente, confere proteção imunológica e proteção contra várias doenças,
como: diarréias, infecções urinárias e respiratórias, alergias e problemas na arcada
dentária entre outros, não há necessidade de complementação com outros alimentos
e ainda melhora a interação entre mãe e filho. Apesar do aumento na duração do
aleitamento materno ter se ampliado no Brasil, a prática da amamentação ainda
apresenta níveis muito baixos, sendo isto resultante de diversos fatores tanto sócioeconômicos quanto culturais, vindo a constituir-se um problema de saúde pública.
Alguns destes fatores são: a inserção das mulheres no mercado de trabalho; grau de
escolaridade da mãe; condições de parto; incentivo do conjugue e parentes; intenção
da mãe de amamentar e a atuação do profissional de saúde no incentivo ao
aleitamento materno.Diante desta realidade, do baixo índice da prática do
aleitamento materno nas capitais brasileiras, apesar das campanhas informativas e
do grande empenho por parte dos profissionais de saúde no incentivo a uma prática
efetiva, a pesquisadora resolveu realizar esta pesquisa numa Unidade de Saúde de
Cabedelo, local onde fez estágio na disciplina Enfermagem em Saúde Coletiva,
partindo da seguinte questão norteadora: quais os fatores que influenciaram o
desmame precoce em primíparas? São, portanto, objetivos deste estudo:
caracterizar a situação socioeconômica das primíparas entrevistadas e investigar os
fatores que influenciaram o desmame precoce em primíparas em uma Unidade de
Saúde da Família do município de Cabedelo-PB.Esta pesquisa teve como objetivos
caracterizar a situação socioeconômica das primíparas entrevistadas e investigar os
fatores que influenciaram o desmame precoce em primíparas. É uma pesquisa
exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada na
Unidade Saúde da Família Salinas Ribamar no município de Cabedelo-PB. A
população foi constituída por todas as mães que introduziram outros alimentos as
suas crianças em substituição ao leite materno antes dos 6 meses, e a amostra por
15 primíparas, sendo observados os seguintes critérios de inclusão: que estas
primíparas tivessem introduzido outros alimentos as suas crianças antes dos 6
meses, em substituição ao leite materno e aceitassem participar da pesquisa,
assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Vale ressaltar então, que
estamos considerando desmame precoce o abandono total do aleitamento materno
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antes dos 6 meses de vida da criança.O instrumento utilizado foi um formulário
estruturado com questões objetivas e subjetivas, constituído de duas partes: a
primeira, de questões referentes aos dados socioeconômicos das primíparas e a
segunda, de questões relativas a temática, aleitamento materno.A coleta de dados foi
realizada após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade (CAAE: 5665.0.000.351-09 e Prot.189/09) e encaminhamento de Ofício
da Coordenação de Enfermagem da FACENE ao Secretário de Saúde do Município
de Cabedelo-PB solicitando a permissão para a realização do estudo que ocorreu
nos meses de março e abril de 2010, no turno da manhã.Os dados coletados foram
agrupados e tabulados sendo apresentados em forma de números absolutos e
percentuais, sendo posteriormente analisados e discutidos com base na literatura
pertinente ao tema.O estudo respeitou as diretrizes constantes na Resolução 196/96
do Conselho Nacional de Saúde/MS, que regulamenta os princípios éticos da
pesquisa envolvendo seres humanos, bem como, e na Resolução 311/2007 do
Conselho Federal de Enfermagem que regulamenta o Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem. Com base nos relatos, constatou-se que todas as
mães pesquisadas conheciam a importância do leite materno exclusivo até os seis
meses, tendo recebido tais informações da enfermeira e de outros profissionais de
saúde durante o pré-natal. A maioria só amamentou até os 4 meses, apesar de não
referiram qualquer dificuldade em amamentar e sentirem-se satisfeitas em fazê-lo.
Quanto a principal causa apontada para o desmame precoce relataram o leite fraco,
sendo suco de fruta, cereais, legumes e leite artificial os principais complementos ao
aleitamento materno antes dos 6 seis meses do bebê.Contudo, ainda que muitos dos
fatores apresentados pelas depoentes pareçam explicar as causas do desmame
precoce, como: problemas relacionados à “falta de leite”, “leite fraco”, problemas
mamários, recusa do bebê em pegar o peito e o crescimento da participação
feminina no mercado de trabalho, observa-se que apenas o conhecimento e a
satisfação em amamentar não garantem o sucesso da pratica da amamentação,
sendo possível que outros fatores possam estar envolvidos, como o ambiente, a
personalidade materna, a relação com o marido e com a família, as influências
culturais, a falta de experiência, entre outras. Razões como doenças maternas,
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trabalho fora de casa, falta de leite e recusa do bebê em pegar o peito, talvez se
deva ao fato da mulher atual ter um cotidiano mais ansioso e tenso. Portanto,
considera-se o aleitamento materno uma prática eficaz, um ato cujo sucesso envolve
fatores históricos, sociais, culturais e psicológicos da puérpera, sendo de
fundamental importância que a mulher sinta-se adequadamente assistida nas suas
dúvidas e dificuldades, para que as mesmas possam assumir com mais segurança o
papel de mãe e provedora do aleitamento de seu filho, de modo a tornar a
amamentação um ato de prazer e não uma obrigação.Os objetivos desta pesquisa
foram alcançados, uma vez que, possibilitou caracterizar socioeconomicamente as
entrevistadas e identificar os fatores que influenciaram o desmame precoce. Além
disso, permitiu a pesquisadora aprofundar seus conhecimentos sobre a importância
do aleitamento materno exclusivo, dando-lhe oportunidade de repassar seus
conhecimentos a outras mães.
Descritores: Aleitamento materno; Desmame precoce; Mães.
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SIMPLIFICADO

PARA

AVALIAÇÃO DA PRONTIDÃO DO PREMATURO PARA INÍCIO DA
ALIMENTAÇÃO ORAL
Fujinaga CI1, Silva AA2, Zamberlan-Amorim NE3, Castral TC4, Scochi CGS5

Introdução: A transição da alimentação gástrica para via oral tem sido uma das
maiores preocupações na assistência à alimentação de prematuros. A literatura
aponta critérios físicos, dentre eles a idade gestacional ou peso, como os
principais indicadores de transição da alimentação gástrica para via oral1. Nesse
sentido, destaca-se a necessidade do desenvolvimento de estudos que validem
instrumentos

que

contenham

tanto

os

indicadores

físicos

quanto

os

comportamentos orais (sucção não-nutritiva)2, a fim de complementar a indicação
e antecipar essa transição3. Para suprir tal lacuna, um instrumento de avaliação
da prontidão do prematuro iniciar a alimentação oral no seio materno foi
elaborado e teve sua validação de conteúdo, aparência4 e clínica, além da
confiabilidade entre avaliadores5, desenvolvido pelas pesquisadoras em estudos
anteriores. Na prática clínica, percebe-se a necessidade de que o instrumento de
avaliação da prontidão do prematuro para início da alimentação oral seja factível,
sendo imprescindível que sua aplicação seja rápida e objetiva, especialmente
para início precoce do aleitamento materno3. Atualmente, a versão do instrumento
possui 18 itens, divididos em 5 categorias. Uma versão simplificada do
instrumento (brief) tornou-se então imperativa. O objetivo deste projeto foi
elaborar a versão simplificada do instrumento (brief) de avaliação da prontidão do
prematuro iniciar a transição da alimentação gástrica para via oral, por meio da
sua aplicação clínica, utilizando como padrão ouro o desempenho do prematuro
1
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no seio materno, com apoio da técnica da translactação, e testar o valor da
acurácia global do instrumento medido pela área da Curva ROC. Metodologia: O
estudo foi de validação. A amostra constituiu-se de 154 prematuros assistidos nas
unidades de cuidados intensivos e intermediários neonatais do Hospital de
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo, sendo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. Durante
a avaliação, posicionou-se o bebê em decúbito lateral, dentro da incubadora, em
posição de flexão, para verificar se o mesmo era capaz de se auto-regular,
mantendo-se

nessa

posição.

Posteriormente,

observou-se

o

estado

de

organização comportamental e postura oral. Num terceiro momento, realizou-se a
observação dos reflexos orais e do comportamento do prematuro, durante o
estímulo da sucção não-nutritiva, utilizando-se o dedo mínimo enluvado. Após
avaliar a prontidão do bebê para iniciar a alimentação oral, com a aplicação do
instrumento, o prematuro foi colocado para mamar diretamente no seio materno,
com apoio da técnica da translactação. Considerou-se “mamou” a ingestão de 5ml
de leite materno ordenhado. Para verificar se as médias dos escores foram
estatisticamente significantes, segundo o desempenho dos prematuros no seio
materno, aplicou-se o Teste T, com intervalo de confiança de 95%, admitindo-se
um erro de α=0,05. Para a determinação dos itens do instrumento simplificado,
optou-se por considerar o valor de α=0,20, ou seja, um valor de p≤0,20,
respeitando um modelo conservativo. Tal escolha justifica-se pelo fato do
instrumento ser um primeiro indicativo objetivo de prontidão de prematuros para
início da alimentação oral, não possuindo outras tecnologias clínicas que sirvam
de comparação ou referência. O teste do Qui-quadrado foi utilizado para verificar
a associação entre as variáveis do instrumento e o desempenho do prematuro na
alimentação no seio materno. Os itens que não apresentaram associação
estatisticamente significante foram excluídos. Posteriormente, realizou-se a
Regressão Logística Bivariada somente com os itens que apresentaram
associação no teste do Qui-quadrado. Para um ensaio preliminar, traçou-se a
curva ROC, cuja área aponta a acurácia global do instrumento. Para a validação
clinica propriamente dita, necessita-se de uma nova aplicação, do instrumento
simplificado, em uma nova amostra. Resultados: Do total de bebês do estudo,
verificou-se que 78 eram do sexo feminino (50,6%) e 76 do sexo masculino
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(49,4%). Na ocasião da coleta de dados, a idade pós-natal média foi de 15 dias
(DP±12,6). A idade gestacional média foi de 32 semanas e 2 dias (DP±2 semanas
e 2,2 dias); a idade corrigida no momento da coleta de dados foi em média de 34
semanas e 3 dias (DP±1,4 semanas e 2 dias). O peso médio foi de 1442 gramas
(DP±367 gramas) e no dia da coleta de dados foi de 1533 gramas (DP±273
gramas). Os escores variaram entre 14 a 36 pontos, sendo a média de 26,3
pontos (DP±5,9); 102 (66,2%) prematuros não mamaram no seio materno com a
técnica da translactação e 52 prematuros mamaram (33,8%). A média do escore
obtido pelos bebês que não mamaram foi de 23,9 (DP±5,2) e dos bebês que
mamaram foi de 30,9 (DP±4,3). A aplicação do Teste T mostrou que as médias
dos escores foram estatisticamente significantes, ou seja, os prematuros que não
mamaram obtiveram uma nota menor em relação aos que mamaram. Para a
determinação dos itens do instrumento simplificado, optou-se por considerar o
valor de α=0,20 ou p≤0,20, respeitando um modelo conservativo. Primeiramente
aplicou-se o teste do Qui-Quadrado e os itens idade corrigida, postura global,
tônus global, reflexo de mordida e reflexo de vômito foram excluídos porque não
apresentaram

associação

estatisticamente

significante.

Os

itens

estado

comportamental, postura de lábios e língua, reflexos de procura e sucção,
movimento e canolamento de língua, movimento de mandíbula, força de sucção,
sucções por pausa, manutenção do ritmo sucções por pausa e do estado alerta e
sinais de estresse foram considerados para a realização do teste da Regressão
Logística Bivariada. Após o processamento estatístico, elaborou-se o instrumento
simplificado, constituído por 7 itens, divididos em 4 categorias, sendo eles: estado
comportamental, postura de lábios, reflexo de sucção, movimento de língua,
movimento de mandíbula, força de sucção e manutenção do estado alerta. Como
um ensaio preliminar, a partir do agrupamento dos itens mencionados acima,
traçou-se uma curva ROC para determinação da acurácia global da versão do
instrumento simplificado. A acurácia global do teste é de 84%, o que confere uma
acurácia

adequada.

Para

determinação

de

valores

de

sensibilidade

e

especificidade, recomenda-se a aplicação do instrumento simplificado em uma
nova amostra. Pretende-se realizar essa etapa, com aplicação do instrumento em
projeto multicêntrico. Conclusão: O instrumento simplificado de avaliação da
prontidão do prematuro para início da alimentação oral foi elaborado e consta dos
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seguintes itens: estado comportamental, postura de lábios, reflexo de sucção,
movimento de língua, movimento de mandíbula, força de sucção e manutenção
do estado alerta. A Curva ROC demonstrou uma acurácia global no instrumento
simplificado de aproximadamente 84%, sendo, portanto, uma acurácia adequada.
Para a validação clínica, recomenda-se a aplicação do instrumento simplificado
em uma nova amostra, projeto que deverá ser realizado pelas pesquisadoras.
Acredita-se que o instrumento, em sua versão simplificada, poderá subsidiar a
prática clínica, indicando o início da transição da alimentação oral do prematuro
no seio materno de forma precoce e segura, seguindo as recomendações de
organizações nacionais e internacionais de humanização do cuidado e incentivo
ao aleitamento materno nessa clientela.
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VIVÊNCIAS MATERNAS DURANTE O PRIMEIRO CONTATO PELE
A PELE COM O PREMATURO NA UNIDADE NEONATAL

Santos LM1, Morais RA2, Santana RCB3, Miranda JOF4

Nos últimos anos a atenção ao RNPT e de baixo peso (BP) ao nascimento, vem
passando por profundas mudanças no cenário mundial, decorrente da
implantação de tecnologias do cuidar de baixo custo, que possui alto impacto nos
resultados desta assistência, tendo como determinantes, o desenvolvimento
socioeconômico, político e cultural e como resultado a melhora orgânica e o
aumento da sobrevida destes neonatos. Dentre estas tecnologias de cuidado,
destacamos neste estudo o Método Canguru (MC), um dos mecanismos
utilizados, pela equipe de enfermagem, para formar ou aumentar o vínculo entre a
puérpera, a família e o RNPT durante o processo de hospitalização e após a alta
hospitalar. Assim, este estudo teve como objeto de investigação a vivência de
puérperas durante a hospitalização do prematuro na primeira etapa do Método
Canguru e no primeiro contato pele a pele com o filho através da posição
canguru. O interesse por este objeto surgiu durante a prática em campo na UTIN
de um hospital de médio porte do interior da Bahia, ao observarmos
empiricamente que a equipe de enfermagem proporcionava constantemente o
contato pele a pele entre mães e recém-nascidos prematuros por meio da posição
canguru, entretanto, não havia uma avaliação inicial sobre sentimentos maternos
bem como o consentimento para a realização desta prática, no contexto do MC.
Isto posto questionamos: Como a puérpera vivencia a hospitalização do
prematuro na primeira etapa do MC? A realização da posição canguru colabora
com esta vivência? Nesta perspectiva, este estudo teve como objetivos analisar a
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vivência de puérperas durante a hospitalização do prematuro na primeira etapa do
Método

Canguru

e

conhecer

como

o

primeiro

contato

pele

a

pele
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entre mãe e filho através da posição canguru colabora com esta vivência. Tratase de um estudo descritivo, exploratório e de natureza qualitativa, que foi
realizado na UTIN do hospital Inácia Pinto dos Santos (HIPS), na cidade de Feira
de Santana-BA. Participaram deste estudo doze mães de RNPT que se
encontravam na UTIN do HIPS. Utilizou-se como critério de inclusão: ser mãe de
prematuro ainda na primeira etapa do MC; ser mãe acompanhante e ter feito
contato pele a pele através da posição canguru. O fechamento amostral foi
definido pela saturação teórica dos dados, a partir da convergência dos achados
ao objetivo proposto no estudo. O estudo respeitou os princípios da Resolução n.º
196/96 do Conselho Nacional de Saúde7 e para tanto, foi necessário a criação de
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que foi assinado por todas as
puérperas, autorizando a reprodução e divulgação das informações colhidas,
salvaguardando-se a identificação das informantes, a fim de garantir o anonimato
das informações coletadas. As puérperas foram identificadas através dos códigos
E01 a E12, conforme ordem de realização das entrevistas, respeitando a sua
integridade intelectual, social e cultural. O trabalho de campo iniciou-se após a
aprovação pelo Comitê de Ética na Pesquisa da Faculdade de Tecnologia e
Ciências, campus de Salvador-Bahia, sob o parecer de número 01.314-2009. Os
dados foram coletados no período de março a abril de 2009, por meio de
entrevistas semiestruturadas e utilização de um roteiro que continha questões
sócio-demográficas das entrevistadas e três questões norteadoras: Como a
senhora está vivenciando a internação de seu filho prematuro na UTIN? O que a
senhora achou da primeira vez que colocou o seu bebê na posição canguru lá na
UTIN? A senhora gostou de colocar o seu bebê na posição canguru lá na UTIN?
Fale mais um pouco deste momento para mim. Para a apreensão das falas das
entrevistadas foi utilizado um gravador. Os dados empíricos coletados foram
analisados através da Análise de Conteúdo de Bardin, emergindo as seguintes
categorias: Repercussões da hospitalização do prematuro sobre a mulher-mãe e
família” e “O primeiro contato pele a pele com o prematuro: as vivências
maternas”. A primeira categoria foi subdividida em “A mulher-mãe e o ser
prematuro” e “Os sentimentos das puérperas diante da prematuridade. A segunda
categoria foi subdividida em “Gostando de canguruzar” e “Os benefícios do
primeiro contato através da posição canguru”. Na categoria “REPERCUSSÕES

185

DA HOSPITALIZAÇÃO DO PREMATURO SOBRE A MULHER-MÃE E
FAMÍLIA” os dados da subcategoria “A mulher-mãe e o ser prematuro”
mostraram que ao permanecer na primeira etapa do MC, a puérpera se depara
com uma situação totalmente diferente da que fora planejada antes do
nascimento prematuro, pois a mesma se vê obrigada a acompanhar o filho
doente. Diante disso, a prematuridade impacta na vida diária da puérpera,
modificando sua dinâmica familiar e levando-a a abandonar seus estudos ou local
de trabalho. Neste sentido, diante das questões de gênero, percebemos que a
mãe do prematuro além das obrigações que lhes fora determinada histórica,
culturalmente e socialmente tem agora a responsabilidade de ajudar no cuidado
do seu filho participando do MC, deixando para trás e de forma temporária sua
casa, seus filhos, seu marido, seus estudos e seu trabalho. Sua rotina diária muda
completamente, já que sua atenção é voltada para o pequeno ser que chegou ao
mundo.

Na

subcategoria

“Os

sentimentos

das

puérperas

diante

da

prematuridade”, os dados empíricos denotaram que o confinamento no hospital
decorrente da necessidade de hospitalização do filho prematuro potencializa uma
sobrecarga materna, representada pelos momentos de tristeza, choro e
irritabilidade, por presenciar procedimentos dolorosos em seu filho e sentir
saudade da família. Assim, a posição canguru seria uma forma de permitir maior
contato íntimo entre mãe e filho, proporcionando a sua inserção no cuidado ao
recém-nascido, pois ao se deparar com a prematuridade a mulher se sente
culpada pela situação e obrigada a permanecer no hospital, como uma forma de
compensar o seu retorno para sua casa sem o RNPT. Na categoria “O PRIMEIRO
CONTATO PELE A PELE COM O PREMATURO: AS VIVÊNCIAS MATERNAS”,
a subcategoria “Gostando de canguruzar”, a emoção do primeiro contato pele a
pele com seu filho faz com que a mãe comece a sentir segurança e transmitir seu
amor por ele, permitindo tocar seu filho, acalentar, amamentar e conversar,
facilitando a maternagem. Ao realizar pela primeira vez a posição canguru, as
puérperas relataram sentir uma emoção e alegria, já que puderam pegar o filho no
colo e se sentiram mais próximo do mesmo. Assim, a posição canguru é um
recurso que possibilita às puérperas a vivência da experiência de se sentir
inserida no cuidado direto ao RNPT, pois mediante falas destacadas
anteriormente, notamos que na UTIN há diversas barreiras que podem impedir
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esta vivência com destaque para os aparelhos de suporte ventilatório, os acessos
venosos e a incubadora. A posição canguru aumenta o contato pele a pele entre
mãe e filho, transmite carinho e calor, proporciona a alimentação do prematuro e
cria condições para o fortalecimento e estabelecimento do vínculo e do apego.
Ainda, na percepção das puérperas, o primeiro contato com o filho através da
posição canguru seria uma forma de contribuir com o retorno para seu ambiente
doméstico, pois ao retirar o filho da incubadora e fornecer o calor de seu corpo
poderiam acelerar a alta hospitalar. Na subcategoria “Os benefícios do primeiro
contato através da posição canguru” as entrevistadas demonstraram gostar de
colocar seu filho na posição canguru porque é um momento mágico entre eles, já
que conseguem acalmar seu RN e ajudar na sua recuperação clínica,
fortalecendo o vínculo amoroso entre eles. Neste sentido, a posição canguru
contribui com o exercício da maternagem, fazendo com que a puérpera possa
vivenciar uma experiência sensorial mais direta com o filho, além de potencializar
o seu papel de cuidadora, impactando desta forma sobre os sentimentos
negativos oriundos dos primeiros dias de internação do RNPT na UTIN. Outro
benefício informado pelas entrevistadas foi a possibilidade de troca de calor entre
ela e o filho prematuro. Para elas, a posição canguru funciona como uma forma
de aumentar a temperatura corporal do RNPT, sendo um dos fatores
determinantes para a sua recuperação orgânica. Analisar a vivência de puérperas
durante a hospitalização do prematuro na primeira etapa do Método Canguru e
conhecer como o primeiro contato pele a pele entre mãe e filho através da
posição canguru colabora com esta vivência, permitiu-nos perceber que este
processo impacta inicialmente de forma negativa na dinâmica e rotina familiar,
principalmente materna, que se vê obrigada a abandonar suas atividades diárias
em prol da permanência contínua na unidade neonatal. Por outro lado, ao
vivenciarem a realização da posição canguru as puérperas demonstraram
felicidade, pelo momento de troca de carinho e afeto que puderam sentir, mesmo
que por pouco tempo. Estas mulheres ao experienciar pela primeira vez o contato
pele a pele com o filho prematuro através da posição canguru, sentiram-se
participativas no processo de cuidar do RNPT, já que encontrava-se afastada do
mesmo pela existência da incubadora e demais equipamentos de suporte à vida
neonatal. Sendo assim, é primordial por parte da equipe de saúde, o
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reconhecimento destes sentimentos e a valorização das expressões da puérpera
para o estabelecimento de um cuidado ampliado à família do RN prematuro.

Descritores: Enfermagem neonatal; Unidades de Terapia Intensiva Neonatal;
Prematuros.
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A

BRINCADEIRA

MEDIANDO

O

SOFRIMENTO

E

O

ENFRENTAMENTO DA CRIANÇA PRÉ-ESCOLAR COM CÂNCER
Remuska LMM1, Ohara CVS2, Ribeiro CA2, Borba RIH3.
Introdução: O câncer pode ser definido como um grupo de várias doenças que
têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que pode
ocorrer em qualquer local do organismo. No Brasil, o câncer já representa a
primeira causa de mortes por doença em crianças e adolescentes de um a
dezenove anos de idade para todas as regiões1. Quando a criança é acometida
por câncer, ela passa a ter uma nova condição de vida, pois é submetida a
procedimentos invasivos, mudança na rotina diária e, muitas vezes, separação da
sua família para a realização do tratamento2, sobretudo no pré-escolar por
apresentar uma vulnerabilidade maior por não possuir recursos de comunicação
verbal suficientes para expressar os seus sentimentos, fantasias, desejos e
experiências

vividas,

gerando

estresse

decorrente

da

doença

e

da

hospitalização3. Para propiciar um meio de alívio das tensões impostas pela
doença e hospitalização, o brincar, em especial o Brinquedo Terapêutico (BT),
passou a ser considerado uma importante intervenção, por possibilitar a
comunicação entre o profissional e a criança para dar explicações, receber
informações sobre o significado das situações vividas e assim traçar metas de
assistência de enfermagem3. Objetivo: compreender a vivência da criança préescolar com câncer por meio do Brinquedo Terapêutico Dramático (BTD).
Metodologia: Estudo descritivo de natureza qualitativa, realizado no Instituto de
Oncologia Pediátrica, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de São Paulo sob número 1566/09. Participaram da
pesquisa quatro crianças entre três e cinco anos de idade, duas meninas e dois
meninos que estavam em tratamento ambulatorial. Para garantir seu anonimato,
foram atribuídos nomes fictícios. Os dados foram coletados por meio de sessões
1. Enfermeira do Instituto de Oncologia Pediátrica – IOP/GRAACC.
2. Professor Associado da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo.
3. Professor Adjunto da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo.
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de BTD que permite à criança expressar seus sentimentos, fantasias,
experiências vividas, exteriorizar as relações e papéis sociais internalizados por
ela, fazer crítica ao meio e às relações familiares, passar do ser passivo para o
ativo, assumir papéis sociais “fazendo de conta” de ser mãe, pai ou profissional,
fortalecer o ego, conseguir modificações de comportamento e promover a
“purificação da alma”4. Foram utilizados bonecos de pano representativos da
família e profissionais de saúde, boneco com port-a-cath de biscuit e EVA,
utensílios domésticos, telefone, carrinho, revólver, plantas, animais, blocos
geométricos, lápis de cor e folha sulfite. Cada criança participou de uma sessão
com duração entre quinze e setenta minutos que foram filmadas e gravadas após
assentimento da criança e assinatura do responsável do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido e autorização para filmagem. A análise dos dados foi realizada
conforme o descrito por Mayan5, contemplando os passos de transcrição,
codificação e categorização. O primeiro passo foi a leitura atenta das transcrições
das sessões de BTD. A seguir, os dados foram codificados, identificando as
palavras, frases, temas ou conceitos persistentes dentro dos dados, a fim de que,
aqueles que se destacaram pudessem ser identificados e analisados. O segundo
passo foi a categorização e, para tanto, a pesquisadora retomou cada código,
releu, recortou, classificou e os agrupou conforme suas características
conceituais, constituindo-se oito categorias do fenômeno estudado. Resultados:
na categoria reconhecendo o estigma da doença, as crianças mostram o
sofrimento associado às consequências do tratamento como alopecia e o uso de
óculos dizendo que é feio o seu uso no boneco. Em vivendo um mundo de
mistérios, as crianças mostram o quanto o profissional da saúde não explica o
tratamento da doença e os materiais utilizados à criança quanto ao seu objetivo,
como será o procedimento a ser realizado e muito menos permite que as crianças
manipulem os materiais hospitalares, tornando-os exclusivos do profissional,
gerando ansiedade a elas que criam fantasias a respeito do tratamento e suas
consequências, chegando até a relacioná-los com “feitiço”. Vivendo o medo e o
terror do procedimento retrata o quanto a criança com câncer está permeada
pelos procedimentos intrusivos, dolorosos e ameaçadores desencadeando nela
muita confusão, ameaça, raiva e sensação de morte, chegando a verbalizar
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onomatopéia de dor, furando os bonecos representativos dos profissionais da
saúde, simulando mordidas violentas entre os animais, bonecos e pesquisadora e
encenando situações nas quais os bonecos vestidos de branco eram furados e
mortos dizendo que eles iriam para o “céu com fogo”.

A categoria sendo

importante o adulto aceitador demonstra a importância da presença de um adulto
que aceita a forma como a criança conduz a brincadeira para poder confiar nele.
Inicialmente a criança testa o adulto perguntando sobre o material hospitalar,
mostrando uma ação realizada como perfurar com uma agulha as costas, a boca,
genitália da boneca e espera a reação da pesquisadora. Entretanto, mesmo com
a presença do adulto aceitador, os pré-escolares sentem-se sendo protegidos
pela mãe durante a brincadeira. A figura protetora da mãe, nesta idade, é
fundamental. Eles buscam o seu apoio de diversas maneiras como pedindo colo,
para ficar do lado dela, ajuda para abrir as embalagens dos materiais hospitalares
e ainda recebendo incentivo constante durante a brincadeira com elogios. Na
categoria vingando-se do profissional mostram o quanto os procedimentos
hospitalares deixam trauma nos pacientes pediátricos e o quanto eles necessitam
vingar-se de quem faz isso com eles: os profissionais da saúde. Isso é
dramatizado intensamente ao furarem diferentes locais nos bonecos de pano
atribuídos pela criança como sendo médico ou enfermeiro, apontando a arma
para a pesquisadora, simulando tiros para matar e conformando-se somente após
esta deitar no chão, fingindo-se de morta. O processo do tratamento ao qual se
submete um paciente oncológico é muito longo e penoso, além de muitas vezes,
morarem em outras cidades, ficando longe de seus familiares, amigos e
atividades cotidianas, sofrendo com a separação da família e mostram, na
brincadeira, o desejo de retornar para sua casa fazendo a boneca voar até a
cidade onde mora. Por fim, as crianças revelaram a categoria sendo importante
brincar, sobretudo nas situações de hospitalização ou tratamento ambulatorial, na
qual foi possível ser a protagonista passando do papel passivo para o ativo,
dominando

a

situação.

A

brincadeira

favoreceu

estabelecer

o

vínculo

rapidamente, pois foi observado que, imediatamente após o convite, a criança
aceitava sorridente e feliz. Ainda possibilitou que as crianças soltassem a sua
imaginação dramatizando quaisquer situações que viessem à mente como
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simplesmente conversar ao telefone ou secar o cabelo da boneca resgatando o
ser criança, puderam ter domínio das situações das quais sempre foram “vitimas”
durante o tratamento da doença, a começar pela possibilidade de manipular
materiais hospitalares e ter autonomia de decidir a condução da brincadeira. Isso
propiciou às crianças o extravasamento de emoções e posterior alívio das
tensões contidas desde o inicio do tratamento, pois soltavam gargalhadas
sarcásticas ao furarem os bonecos de branco demonstrando felicidade e
satisfação. Essa atividade foi tão importante para as crianças, pois chegavam a
recusar ou encontravam meios para adiar o término da brincadeira. Conclusão:
O estudo possibilitou compreender a vivência da criança pré-escolar com câncer
por meio do BTD e propiciou subsídios para propor uma assistência
individualizada, com qualidade respeitando os preceitos da humanização e da
arte da ciência. Ainda evidenciou e reforçou a importância da utilização do
brinquedo na assistência de enfermagem como forma de comunicação entre a
criança e a equipe, instrumento que estabelece vínculo e um meio para a criança
alcançar a catarse. Acreditamos que o estudo trará contribuição no atendimento
humanizado da enfermagem a essa população e que o BT seja incorporado como
um instrumento imprescindível na sistematização da assistência de enfermagem à
criança com câncer. A abordagem de assistência humanizada deve ser
incorporada pela equipe multiprofissional uma vez que requer uma mudança no
paradigma na filosofia institucional. Referências: 1. Seção de Oncologia
Pediátrica [base de dados na Internet]. Rio de Janeiro (RJ): Instituto Nacional de
Câncer (BR). 1996-2009 – [acesso em 2009 Abr 30]. Particularidades do Câncer
Infantil

[aproximadamente

1

p.].

Disponível

em:

http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=343. 2. Ribeiro CA, Angelo M. O
significado da hospitalização para a criança pré-escolar: um modelo teórico. Rev
Esc Enferm. 2005; 39(4):391-400. 3. Ribeiro CA, Almeida FA, Borba RIH. A
criança e o brinquedo no hospital. In: Almeida FA, Sabatés AL. Enfermagem
pediátrica: a criança, o adolescente e sua família no hospital. São Paulo: Manole;
2008 p.65-77. 4. Ribeiro CA, Maia EBS, Sabatés AL, Borba RIH, Rezende MA.
Mesa redonda: o brinquedo e a assistência de enfermagem à criança. Rev.
Enfermagem Atual. 2002. 2(24): 6-17. 5. Mayan MJ. An introduction to qualitative
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methods: a training for students and professionals. Edmontan, Canadá:
International Istitue for qualitative methodogy. University of Alberta; 2001.

Descritores: Enfermagem Pediátrica. Jogos e brinquedos. Oncologia.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À AMAMENTAÇÃO FRENTE AO
RN PRÉ-TERMO: REVISÃO DA LITERATURA

Alencar NES1
Gouveia MTO2
Lima FFF3
Santana HS4
Tavares APM5

O RN Pré-Termo (Prematuro) é aquele que nasce vivo com menos de 38
semanas de gestação, aproximadamente. Este pode apresentar quase todos os
sistemas imaturos. Dentre eles, o gastrintestinal requer uma atenção particular, já
que o RN prematuro apresenta dificuldade em ingerir e absorver alimentos
adequadamente. Baseando-se na imaturidade do sistema mencionado, o
aleitamento materno exclusivo se configura como prática indispensável

(2).

O

aleitamento materno para prematuros apresenta várias vantagens, influenciando
no desenvolvimento do seu trato gastrintestinal, do seu sistema imunológico e
psicológico, além de aumentar o vínculo mãe e filho, e proporcionar melhor
desenvolvimento cognitivo para o neonato. Nesse sentindo o leite humano é o
mais indicado, pois este é rico em proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e
demais substâncias que se fazem necessárias para o desenvolvimento do RN.
Além disso, o primeiro leite “colostro” é composto por anticorpos que auxiliarão o
sistema imunológico deste

(2).

A prática da amamentação exclusiva é essencial

tanto para a criança quanto para a mãe, porém é um trabalho árduo que
desencadeia a não efetivação da mesma. Portanto este é um processo que
necessita de um acompanhamento integral por parte dos profissionais, familiares
e das instituições governamentais para que haja uma consolidação das políticas
de saúde sobre aleitamento. “Todavia, para incentivar o aleitamento materno,
1

Acadêmica de Enfermagem da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ(3° PERÍODO).

2

Doutoranda em Enfermagem Fundamental na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto USP. Mestre em Saúde
da Criança e do Adolescente pela UFPE. Professora Assistente da UFPI. Licenciada e graduada em Enfermagem
pela UEPB. Desenvolve estudos nas áreas de Saúde do Trabalhador e da Saúde da Criança e do Adolescente.

3

Acadêmica de Enfermagem da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ(3° PERÍODO).

4

Acadêmica de Enfermagem da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ(3° PERÍODO).

5

Ana Paula Mousinho Tavares (anapmt@live.com). Acadêmica de Enfermagem da UNIVERSIDADE FEDERAL DO
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torna-se necessário contemplar aspectos relacionados ao prematuro e à mãenutriz, devendo-se iniciá-lo precocemente por via gástrica, dar atenção e apoio
especial para a manutenção da lactação materna e iniciar o contato pele-a-pele
entre mãe e filho e a sucção direta no seio materno, o mais cedo possível. Outro
fator a ser observado nas práticas de promoção ao aleitamento materno se refere
às necessidades e dificuldades vivenciadas pela mãe”

(5).

O objetivo geral deste

trabalho é através da revisão da literatura, discutir as dificuldades enfrentadas por
puérperas e neonatos pré-termos no âmbito da amamentação e reforçar a
importância de uma assistência eficaz da equipe multidisciplinar, em especial do
enfermeiro, pois é a classe que se faz mais presente no pós-parto.
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão da literatura, utilizando bancos de
dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), investigada as bases LILACS,
SCIELO e MEDLINE no período de 2004 a 2009, mediante o uso dos seguintes
descritores: “amamentação e prematuro”, onde foram encontrados 267 artigos; e
por ultimo “amamentação, prematuro e enfermagem” com 40 artigos. Estes
últimos artigos encontrados foram refinados a partir da leitura dos títulos e
resumos dos mesmos e quando indicados, dos artigos; com o intuito de delimitar
o tema em questão. Sendo assim o estudo teve como base final um total de 28
artigos. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Através da pesquisa analisaram-se os
resultados e foi observada a prevalência de bebês que se enquadram no perfil de
crianças especiais por conta do nascimento precoce. Como já mencionado, o
tempo de gestação que o neonato presenciou não foi o suficiente para a formação
e maturação completa dos órgãos e sistemas do corpo e como conseqüência há
um cuidado a mais para com este tipo de RN. Como conseqüência dessa
fragilidade

a

coordenação

da

sucção-deglutição-respiração

apresenta-se

comprometida. A sucção pode levar a um gasto maior de energia, fazendo com
que o neonato perca mais peso. Portanto é necessária a implementação do
aleitamento exclusivo nesses casos, porém na maioria dos casos há uma baixa
efetividade dessa prática como mostrado nos dados a seguir. “Em trabalho com
42 mães de prematuros de peso menor que 1.250 g que planejavam amamentar,
registrou-se que apenas 44% mantinham a produção de leite e pretendiam
continuar amamentando após a liberação para o domicílio”

(3) .

Muitas são as

dificuldades

a

amamentação,

enfrentadas

pela

mãe

para

promover
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desencadeando uma falta de estímulo e abandono da prática. Dentre as
dificuldades que os bebês pré-termos encontram estão as condutas médicas
alimentares para prematuros, ou seja, não são somente as limitações fisiológicas
do filho que dificultam a amamentação, mas também o uso de sondas e o uso
alternado da mamadeira, que desaceleram a sucção direta no seio. “Consta da
norma institucional que o recém-nascido deve receber leite materno ordenhado na
mamadeira, quando estiver com peso entre 1500 e 1800g e/ou idade gestacional
de 32 a 35 semanas, com boa sucção e deglutição e, para sugar no seio materno,
o bebê deve ter peso superior a 1800g e/ou idade superior a 35 semanas, ter boa
aptidão para sugar e deglutir” (5). Apesar de essencial para o RN, nem sempre o
AM é exclusivo, se fazendo na maioria dos casos associados a outros alimentos:
“de 360 RNPTs avaliados, 41,7% receberam leite materno e 58,3% receberam
leite materno associado a leite artificial na primeira semana de vida” (4). Diante dos
dados que mostram em alguns hospitais do Brasil a eficácia do AM para os RNs,
fica evidente que para se avançar nessa questão é preciso mais do que
tecnologia de elevado padrão, mas sim uma postura voltada para humanização
do atendimento e uma verdadeira assistência por parte dos enfermeiros. “No
Brasil, obtiveram taxa de AM à alta de 86,5%, estudando uma população de 222
RNBP, dos quais 50,5% eram prematuros, em um berçário de Hospital
Universitário de Ribeirão Preto, onde o leite da própria mãe era o alimento de
escolha para o RN. O hospital dispunha de banco de leite e promovia reuniões de
incentivo ao AM para as mães. Em Campinas, avaliando se RN com internação
prolongada em um serviço de neonatologia onde a ocorrência de prematuridade
era de 43,9%, relatou-se 88,9% de sucesso com o aleitamento natural por
ocasião da alta hospitalar”

(3).

Estudos comprovam que é de grande importância

para as puérperas e para o RNPT’s um apoio profissional e familiar em especial,
já que as mães apresentam o estado emocional mais fragilizado devido à
prematuridade do seu RN, o que pode prejudicar a amamentação e o vínculo
mãe-bebê: “As orientações quanto à manutenção da lactação envolveram
atividades que as mães afirmaram gostar de receber, tanto de profissionais como
de familiares e amigos, dizendo entender seu significado como um cuidado que
recebiam. A maioria das mães, além de valorizar as informações recebidas
também demonstrou ter facilidade em procurar reforço com os membros da
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equipe” (¹). CONCLUSÃO: A partir das pesquisas feitas e de uma revisão refinada
da literatura contemplando a assistência frente ao aleitamento materno dos RN
pré-termos foi observado que as dificuldades enfrentadas pelos neonatos para
integrar o aleitamento exclusivo se situam principalmente pelas limitações
fisiológicas, mas contando também com participação de fatores externos, tais
como práticas dos hospitais em relação com os bebês prematuros, além da falta
de investimentos eficazes para uma melhor implantação das políticas que
envolvem o aleitamento materno como medida primária e substancial para
desenvolvimento da vida. Desta forma é importante que seja reforçada a
participação determinante do enfermeiro nesta prática, com o papel do cuidar,
orientar e sempre que possível, ser agente ativo no processo de promoção ao
aleitamento materno.

Palavras-chave: amamentação – prematuro –enfermagem.
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ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA
VENTILAÇÃO MECÂNICA EM PEDIATRIA: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA
Cunha, KJB1; Gois, KF2; Nascimento, WSM2.

INTRODUÇÃO: Muito se tem discutido sobre os cuidados de enfermagem na
prática clínica e principalmente na terapia intensiva, em que o processo do
mesmo se baseia na coleta de dados, identificação das necessidades,
intervenções e avaliação dos resultados, concretizando o trabalho da enfermeira.
Os diagnósticos de enfermagem, uma vez inseridos no cuidado, permitem uma
linguagem única, possibilitam o entendimento e facilitam as tomadas de decisões
quanto às intervenções necessárias a cada paciente, melhorando assim a
qualidade da assistência prestada¹. Nos tempos atuais, os profissionais de saúde
que fazem intensivismo buscam, incessantemente, a forma ideal de prevenir e
tratar as infecções respiratórias dos pacientes críticos internados em Unidades de
Terapia Intensiva2. Em uma unidade de terapia intensiva, a maior parte dos
pacientes em estado crítico necessita de suporte ventilatório, tendo a enfermeira
um papel fundamental na avaliação desses pacientes e no funcionamento do
ventilador. Mas este recurso pode contribuir para o início e ou agravamento das
lesões pulmonares e órgãos distantes, tornando–se um dos fatores responsáveis
pelo aumento da morbimortalidade3. A ventilação mecânica não pode ser
encarada apenas como uma mera modalidade de suporte usada para manter os
pacientes vivos, enquanto tratamentos específicos são empregados para
melhorar a patologia de base. A utilização da escolha da estratégia de ventilação
mecânica pode ter grande influência no curso subsequente da lesão pulmonar4.
As estratégias de ventilação que produzem hiperinsuflação regional e abertura e
fechamento cíclico das unidades broncoalveolares têm sido relacionados à lesão
pulmonar associada ao ventilador. Em contrapartida, uma estratégia que
incorpora os princípios básicos da ventilação com uma estratégia protetora
pulmonar pode acelerar a recuperação e minimizar mobimortalidade de causa
pulmonar. Embora o suporte para pacientes com pulmões normais e saudáveis,
1.Mestre em Enfermagem. Enfermeira pediátrica e obstetra. Professora da faculdade
Santo Agostinho
2. Acadêmicas de Enfermagem da Faculdade Santo Agostinho.
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como aqueles de pacientes com insuficiência respiratória neuromuscular ou no
período pós-anestesia geral para a realização de procedimentos eletivos,
geralmente possa ser realizado sem dificuldade, a ventilação de pacientes
pediátricos com doenças pulmonares graves é um desafio muito mais complexo
para o clínico. A gravidade da doença pulmonar, aumenta o risco de lesão
pulmonar secundária a tratamentos na unidade de terapia intensiva2. A ventilação
mecânica com utilização da pressão positiva tem como objetivo aumentar a
oxigenação arterial e manter suporte de vida para os pacientes que perdem a
capacidade de realizar ventilação espontanea1. Ela também pode ser fator de
risco para o óbito durante a internação, mostrando-se fortemente associada a
morte de modo isolado e em conjunto, no modelo final de regressão logística.
Assim, pode-se estimar que o fato de o recém-nascido esta em ventilação
mecânica aumenta a chance de óbito em quase seis vezes. Mesmo após ajuste
por todas as outras variáveis, ela continuou fortemente associada ao óbito. O fato
de a criança necessitar de ventilação mecânica sugere gravidade clínica, e vem
daí sua importância para o óbito durante a internação hospitalar em uma unidade
de terapia intensiva pediátrica4. Nesse contexto a ausculta pulmonar deve ser
realizada antes da aspiração, e o enfermeiro sempre deve utilizar esse critério,
que é considerado de extrema importância na avaliação da necessidade do
procedimento. A necessidade da aspiração do tubo endotraqueal é determinada,
fundamentalmente, pela ausculta do tórax para constatar a presença de
secreções ou tampões mucosos nas vias aéreas inferiores.

Sendo que o

enfermeiro é o profissional capacitado para realizar esse procedimento2, que é
amplamente realizado nas Unidades de Tratamento Intensivo em pacientes
intubados em ventilação artificial ou não, pois visa manter a troca gasosa efetiva,
repercutindo na melhora da oxigenação arterial e da função pulmonar. A
manutenção de vias aéreas pérvias tem sido o maior desafio e o principal objetivo
da assistência de enfermagem a esses pacientes. Ainda, dentre os cuidados de
rotina da equipe de enfermagem uma parcela dos mesmos é destinada à
assistência ao paciente em ventilação mecânica desde cuidados com o tubo
endotraqueal até manuseio de respiradores microprocessados. Uma das mais
frequentes preocupações é a prevenção da extubação ou do que se denomina
comumente de extubação acidental. Define-se como extubação acidental ou
1.Mestre em Enfermagem. Enfermeira pediátrica e obstetra. Professora da faculdade
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extubação não planejada qualquer retirada do tubo orotraqueal de forma
inesperada

ou

realizada

em

momento

não

programado

do

dispositivo

ventilatório, decorrente da agitação do paciente ou do manuseio da equipe de
cuidadores3. A extubação pode ocorrer pelo manejo da equipe de saúde, no
transporte, mudança de decúbito, banho no leito e troca de fixação do dispositivo
ventilatório, além da retirada do dispositivo ventilatório pelo o próprio paciente por
sedação inadequada, alteração neurológica, grande desconforto respiratório. O
paciente que necessita do uso de um ventilador mecânico necessita de uma
assistência de enfermagem atenta e habilidosa. Para que a atuação do
enfermeiro seja eficiente, suas ações devem estar fundamentadas no método
científico, através da aplicação do processo de enfermagem (sistematização da
assistência de enfermagem)5. A atuação do enfermeiro, no contexto da
assistência ventilatória, é colocada como de intensa participação por tratar-se de
um agente que assiste de forma contínua envolvendo desde o momento da
instalação da via aérea artificial até a reabilitação do paciente. Este presente
estudo teve como objetivo: realizar um levantamento bibliográfico sobre os artigos
que se referem assistência dos enfermeiros a criança em ventilação mecânica e
identificar aqueles que trazem as intervenções de enfermagem na assistência
ventilatória em pediatria. METODOLOGIA: Este estudo é uma revisão
bibliográfica de análise quantitativa, referente ao conhecimento dos profissionais
de enfermagem na prática de ventilação mecânica em pediatria. A busca dos
artigos foi realizada em agosto de 2011 na base de dados BIREME. Os critérios
de inclusão dos artigos selecionados para a devida revisão foram aqueles que
abordavam a assistência dos profissionais de enfermagem sobre ventilação
mecânica em pediatria; artigos publicados em português no período entre 2005 a
2010, com textos completos, para o refinamento da pesquisa foram utilizadas os
seguintes descritores: cuidados de enfermagem, ventilação mecânica e pediatria
Pesquisou-se inicialmente o descritor “cuidados de enfermagem”, obtendo um
resultado de 1.668 artigos. Na análise dos artigos, apenas 5 foram selecionados,
pois estes, relatavam os cuidados dos profissionais. Depois foi utilizado o
descritor “ventilação mecânica” obtendo-se como resultado um total de 1.011
artigos, no qual somente 4 artigos atendiam o critério de inclusão, sendo os outros
excluídos, pois não estavam de acordo com o objetivo do estudo. Em seguida
1.Mestre em Enfermagem. Enfermeira pediátrica e obstetra. Professora da faculdade
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realizou-se um novo refinamento utilizando como descritor “pediatria” obtendo-se
nesta busca, 1.849 artigos, sendo selecionados 3 artigos. RESULTADOS: A
amostra passou a ser constituída por 12 artigos, que atenderam os critérios de
inclusão proposto no estudo. A partir da leitura analítica, as informações
presentes nas fontes forma ordenadas e, por fim, com a leitura interpretativa, mais
complexa, elas foram relacionadas com o que é dito pelo autor e o tema em
questão. Os artigos foram distribuídos nas seguintes classes: categoria
profissional dos autores, ano de publicação do periódico, tipo de pesquisa,
cuidados realizados com a criança em ventilação mecânica e intervenções
realizadas. Nas categorias relacionadas às profissões, na maioria dos artigos
pesquisados, os profissionais eram da medicina, sendo encontrados 5 artigos, 4
eram da enfermagem e 3 da fisioterapia. O ano das publicações que obtiveram
maior frequência foi o de 2007 com 5 artigos, seguido de 2010 com 4 artigos, já
nos anos de 2009, 2008 e 2006 obtiveram-se um artigo publicado em cada ano.
Quanto ao tipo de pesquisa foram encontrados e analisados 8 artigos qualitativos,
que abordavam o conhecimento dos profissionais de enfermagem, através de
entrevistas, explorando seu conhecimento em relação á assistência prestada ás
crianças. Em relação aos artigos quantitativos foram encontrados 4 artigos onde
foram utilizados buscas sistemática.Em relação aos cuidados realizados pelos
profissionais de enfermagem e as intervenções realizadas obtiveram uma relação
de 5 artigos que relatam o cuidado de enfermagem na criança em ventilação
mecânica, estes, descreviam como a prática assistencial necessita de equipe
técnica competente. Já nos 4 artigos encontrados sobre ventilação mecânica,
explicavam como é realizado a prática e os cuidados que devem ser
implementados, além de sua utilização. E nos artigos relacionados à pediatria,
foram encontrado 3 , estes relatavam os cuidados a serem prestados com as
crianças em ventilação mecânica na Unidade de Terapia Intensiva, pelos
profissionais de enfermagem. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Assim é de extrema
importância o conhecimento do enfermeiro sobre o uso do ventilador mecânico e
a realização do cuidado desse profissional com a criança nessa situação, torna-se
necessário além da utilização da técnica de intervenção a realização do exame
físico para avaliação e decisão correta sobre a realização dos procedimentos
adequados para a manutenção da permeabilidade das vias aérias, assim como,
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os ajustes básicos pré-estabelecidos para se verificar o bom funcionamento do
equipamento, devendo ser revisado quanto à montagem correta do circuito, e
quanto ao seu perfeito funcionamento no contexto diário, em unidades de
emergência. Como a assistência ventilatória é uma rotina na terapia intensiva
pediátrica é necessário a continuidade dos estudos sobre esse tema que possam
contribuir para a melhoria do cuidar.
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Palavras chaves: cuidados de enfermagem/ ventilação mecânica/ pediatria

1.Mestre em Enfermagem. Enfermeira pediátrica e obstetra. Professora da faculdade
Santo Agostinho
2. Acadêmicas de Enfermagem da Faculdade Santo Agostinho.

204

CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DOS ENFERMEIROS SOBRE OS
CUIDADOS PARA MINIMIZAR A DOR DO RECÉM-NASCIDO
PREMATURO NA UTIN.
SOUSA, LV1 (Luana.ufrj@yahoo.com.br, Tel: 21-91951175), FERREIRA, ACGV 2,
SOARES, RLSF 3, CHRISTOFFEL,MM 4 (Orientadora)
As unidades neonatais, principalmente as terapias intensivas, representam
uma das áreas da saúde de maior desenvolvimento tecnológico. Com as taxas de
sobrevivência dos neonatos de risco, nos últimos anos uma questão despertou
grande preocupação: as conseqüências advindas das intervenções realizadas no
período da hospitalização, por vezes prolongada, desses recém-nascidos (RNs).
No que diz respeito ao recém-nascido (RN), a dor não foi motivo de preocupação
de clínicos e investigadores durante muito tempo, pois existia a crença de que o
neonato era incapaz de sentir dor pelo pressuposto de que este não possuía o
sistema nervoso completamente formado, devido à mielinização incompleta de
suas fibras nervosas, além da falta de memória para registrar os eventos
dolorosos, hoje sabe-se que a dor é considerada o quinto sinal vital, e deve ser
avaliada quando o recém-nascido estiver com algum suporte médico, fizer algum
procedimento invasivo, após sedação e analgesia ou pós operatório.Contudo as
atenções se voltam, então, às seqüelas em seu desenvolvimento, percebendo-se
a importância de estudar não só os elementos biológicos, mas também os
aspectos psicossociais envolvidos e as conseqüências que o ambiente, neste
caso a Unidade Neonatal (UN), pode trazer para o desenvolvimento e
conseqüentemente, para a qualidade de vida desses bebês e de suas famílias.
Objeto:

Conhecimentos

dos

profissionais

de

saúde

sobre

as

práticas

consideradas potencialmente melhores para o manejo da dor do recém-nascido
de baixo peso ao nascer nas unidades do município do Rio de Janeiro. Objetivo
Geral:

Analisar

os

conhecimentos

dos

enfermeiros

sobre

as

práticas

consideradas potencialmente melhores para minimizar a dor do recém-nascido.
Objetivos Específicos: Identificar as práticas de cuidado no manejo da dor do
recém-nascido de baixo peso e/ou prematuro pelos profissionais de saúde nas
unidades neonatais, a fim de melhorar as condutas dos profissionais de
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enfermagem e áreas afins. Justificativa: O que motivou essa pesquisa foram os
índices de nascidos vivos com baixo peso e as taxas de mortalidade e morbidade
desse mesmo grupo de neonatos mesmo após a implantação da norma de
Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso – Método Canguru.
Contribuições do estudo: O estudo visa contribuir para a assistência de
enfermagem ao recém-nascido, principalmente o prematuro submetido a
inúmeros procedimentos dolorosos em unidades de terapia intensiva neonatais,
pois os profissionais de enfermagem e de saúde devem estar preparados e
sensibilizados, fazendo com que o cuidado centrado no desenvolvimento seja
incorporado como uma tecnologia na assistência ao recém-nascido. Para o
ensino, o estudo pode contribuir côo fonte de consulta e ampliação dos
conhecimentos científicos dos estudantes de enfermagem e de outras áreas afins,
pois

estas questões devem ser discutidas desde o processo de formação

acadêmica na graduação e na pós-graduação lato sensu e strictu senso. Para a
pesquisa, o estudo oferecerá subsídios para outros estudos acerca da temática
que

visem

melhorar

a

qualidade

da

assistência

prestada

ao

recém-

nascido,principalmente de baixo-peso e \ou prematuro e sua família e que está
sendo

desenvolvida no Núcleo de Pesquisa de Enfermagem em Saúde

daCriança/NUPESC do Departamento de Enfermagem Materno- Infantil da Escola
de Enfermagem Anna Nery. Para a instituição, poderá fornecer subsídios para
uma melhora da qualidade da assistência durante a internação, após a alta
hospitalar e domiciliar. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, de
abordagem quantitativa envolvendo 19 profissionais de enfermagem na unidade
neonatal de uma maternidade pública do Município do Rio de Janeiro como
sujeito do estudo. A coleta de dados está sendo realizada através de um
questionário partindo da descrição de conhecimentos das práticas para o cuidado
no alivio da dor do recém-nascido baseado nas normas e protocolos definidos no
Manual de Atenção Humanizada ao recém-nascido de baixo peso do Ministério da
Saúde e dos Consensos Internacionais da Academia Americana de Pediatria.Na
aplicação do questionário os profissionais foram esclarecidos quanto ao objeto o
estudo, a estruturação das questões e seu devido preenchimento por meio de
uma breve carta de apresentação. Os dados estão sendo coletados por meio de
um questionário auto-aplicado, semi-estruturado e não identificado que constitui
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de duas partes: formação e atuação dos profissionais de saúde e conhecimentos
das práticas potencialmente melhores para o alivio da dor recém-nascido, que
será subdividida: em conhecimento teórico e conhecimento aplicado aos
profissionais de saúde, elaborados com questões abordadas nos documentos que
referenciam normas e protocolos do Ministério da Saúde e Consensos
Internacionais da Dor em recém-nascidos. O questionário foi validado por
enfermeiros que estão cursando o curso de especialização em enfermagem
neonatal e que atuam em unidades neonatais no segundo semestre de 2010.O
projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética da Instituição nos termos da
Resolução 196/96, garantindo o sigilo e anonimato dos usuários. Resultados
preliminares: Dos 19 enfermeiros entrevistados 42 % da equipe conhece a dor
no recém-nascido por meio das alterações comportamentais e fisiológicas e 58%
por alterações apenas comportamentais. A escala de faces para detecção da dor
no RN era usada por apenas 16% dos profissionais e no que se refere às atitudes
tomadas frente à dor pela equipe, 53% realizavam medidas farmacológicas e não
farmacológicas, 31% não-farmacológicas e 16% farmacológicas para amenizar a
dor no RN. Mostra-se também que os profissionais se preocupavam com o
manejo adequado da dor e buscam o conhecimento desta temática ainda de
maneira incipiente, em sua maioria, mediante a vivência adquirida no cuidado
neonatal e a troca de experiências com outros profissionais. Conclusão
preliminar: Tendo em vista os resultados do estudo, a avaliação da dor deve ser
preocupação do enfermeiro, considerando que a identificação de sinais álgicos e
sua caracterização, são ferramentas importantes para o cuidado ao RN. Por outro
lado, a avaliação da dor caracteriza-se como um desafio no cuidado à criança
apesar da certeza e das evidências científicas de que a identificação e o manejo
da dor determinam um cuidado qualitativo. Por meio dos fatos expostos mostra-se
então fundamental acentuar o processo de sensibilização dos profissionais, em
especial os da enfermagem, para a linguagem pré-verbal dos neonatos, com a
finalidade de melhorar a assistência desses pacientes submetidos a inúmeros
procedimentos dolorosos ao longo das internações nas UTIN, pois estes
profissionais são os principais envolvidos no manejo e nos cuidados dos RNs.
Descritores: Dor,recém-nascido e enfermagem
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PERCEPÇÕES DE EDUCADORES ACERCA DO EXCESSO DE
PESO E USO DE ESTRATÉGIAS NA PRÉ-ESCOLA
Autores
Marins SS, Rezende MA
Resumo
Introdução: Sobrepeso e obesidade podem ser caracterizados pelo acúmulo
excessivo de tecido adiposo localizado em todo o corpo, que surge quando as
calorias consumidas são superiores às que o corpo necessita. Tais condições
causam

prejuízo

à

saúde

tais

como

um

maior

risco

para

doenças

cardiovasculares, hipertensão arterial, aterosclerose, diabetes tipo II, disfunção
hepática, afecções ortopédicas, respiratórias, além de uma baixa autoestima.
Estima-se que, em termos mundiais, 42 milhões de crianças abaixo de cinco anos
estejam com sobrepeso. Quanto à etiologia desta doença, vários são os fatores
envolvidos no aumento do sobrepeso e obesidade na infância, sendo estes
genéticos e ambientais. Quanto a estes últimos, em particular, sabemos que as
condições de vida e dos ambientes em que a pessoa vive cotidianamente têm um
importante papel no crescimento acentuado desta patologia. Para a criança préescolar, por exemplo, uma importante influência ambiental é a instituição de
educação infantil, devido às interações psicossociais e culturais que ela
estabelece nesse ambiente, além do fato de permanecer grande parte do dia
nessa instituição, estando sujeita, portanto, a mudanças nos seus padrões
ambientais e de comportamento. Assim, os programas existentes nessas
instituições quanto à prática de atividade física e alimentação, a composição das
refeições e o modo como são servidas, bem como a interação entre pares e
educador, podem ou não fornecer à criança uma rica oportunidade para o
desenvolvimento de hábitos saudáveis. Assim, as práticas e atitudes dos
educadores nestas instituições podem ou não estabelecer e reforçar hábitos
saudáveis, dependendo de suas próprias crenças, convicções, sua cultura e do
seu treinamento prévio. Assim, tendo em vista o aumento na prevalência do
sobrepeso e obesidade na infância, e, considerando a importante influência da
pré-escola para o desenvolvimento de hábitos saudáveis, procuramos conhecer
as percepções de educadores de pré-escolares acerca do tema, bem como as
possíveis atividades realizadas no âmbito da pré-escola com vistas à redução
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deste problema. Objetivo: Identificar e conhecer percepções de educadores
acerca do sobrepeso e obesidade infantil, bem como as estratégias utilizadas na
pré-escola para lidar com esta situação. Métodos: Trata-se de estudo qualitativo
de caráter exploratório-descritivo, realizado entre os meses de maio a dezembro
de 2008 em duas pré-escolas, uma publica e outra privada, situadas na zona
urbana do município de São Bernardo do Campo (SP) e localizadas em bairros
situados na região central (pública) e sul (privada) desta cidade. A pré-escola
pública atendia a 496 crianças de 3 a 6 anos em períodos parciais (4hs), ou seja,
manhã ou tarde. Quanto a pré-escola particular, atendia a 166 crianças de 3 a 5
anos, distribuídas entre período parcial (4hs), semi-integral (7hs) e integral
completo (11hs). Participaram da pesquisa educadores com no mínimo três anos
de atuação profissional, com o objetivo de que houvesse significativa experiência
na área, sendo a seleção realizada de forma aleatória. A coleta de dados
processou-se por meio de entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas
referentes à temática, realizada na casa dos entrevistados ou na instituição,
conforme preferência destes, sempre em local tranqüilo e reservado. Para a
análise dos dados foi utilizado primeiramente o método da Análise Temática de
Conteúdo de Bardin, que compreendeu as seguintes etapas: pré-análise,
exploração do material, tratamento dos dados obtidos e interpretação. Para a préanálise fez-se uma leitura flutuante das entrevistas, deixando-se tomar contato
exaustivo com o material. A seguir foram destacadas nos textos as partes que
traziam informações pertinentes ao caráter da pesquisa, constituindo-se assim o
seu “corpus”. Para a exploração do material, as unidades de significado foram
agrupadas e reagrupadas conforme semelhanças, sendo este procedimento
realizado com cada uma das entrevistas. Após esta etapa, as informações foram
analisadas de acordo com o referencial da Bioecologia do Desenvolvimento
Humano, de Brofenbrenner, que considera o contexto no qual a criança está
inserida, as interações que esta estabelece no ambiente, bem como os aspectos
ambientais distantes, que também exercem importante influência sobre a criança.
Foram obtidas duas categorias: percepções de educadores acerca do sobrepeso
e obesidade infantil e atividades realizadas na pré-escola. Resultados: Foram
entrevistadas quatro educadoras, com idades que variaram de 27 a 44 anos,
Quanto à escolaridade, todas haviam completado o ensino superior em pedagogia
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e atuavam como professoras responsáveis pela sala, sendo que nenhuma delas
havia cursado pós-graduação. As educadoras tinham percepções corretas quanto
aos fatores que colaboram para o ganho de peso corporal e quanto às
conseqüências deletérias de seu excesso. Por conseqüência usam várias
estratégias no âmbito da pré-escola, a fim de incentivar a aquisição de bons
hábitos. Assim, relataram incentivar o consumo de frutas, legumes e verduras de
vários modos: por meio de projetos sobre alimentação, conversas, apresentação
e degustação de alimentos, atuação como modelo social (teacher modeling)
durante as refeições e lanches, além de incentivo ao consumo destes durante o
almoço. No entanto, o emprego dessas estratégias não era constante, havendo
também as estratégias negativas, tais como observações quanto à sobra
alimentar e incentivo ao consumo total dos lanches. Além disso, o desajuste de
horários entre a pré-escola e as rotinas das crianças em casa prejudicava os
momentos de alimentação, ocasionando ora o consumo excessivo de lanches,
ora a ausência deste. Quanto às atividades físicas, estas eram realizadas todos
os dias nas duas pré-escolas, com trinta minutos de parque, com atividades livres
em um playground e trinta minutos de quadra, com atividades dirigidas. Assim,
apesar destas situarem-se dentro do mínimo recomendado pelo Centers for
Disease Control and Prevention (CDC), não eram freqüentes e estavam
condicionadas à existência de locais adequados à sua prática, pelo clima e pela
percepção de frio por parte das educadoras. Havia intervenções junto às famílias
por meio de contatos e negociações estabelecidas com o propósito de beneficiar
a criança, porém, não havia programas e metas acordados em âmbito
institucional, ficando a ação das educadoras mais no âmbito pessoal. Conclusões:
A pré-escola, ao não esgotar todas as estratégias positivas disponíveis na
aquisição de bons hábitos e, ao não criar medidas para inibir o uso de estratégias
negativas perde a oportunidade de influenciar de forma mais efetiva as crianças
na aquisição de bons hábitos. Desse modo, é necessário que ocorra um
fortalecimento da colaboração entre enfermeiros e os profissionais da educação.
Descritores: Sobrepeso, Obesidade, Saúde Escolar Referências: Amaral MFM,
Morelli V, Pantono RV, Rosseti-Ferreira MC. Alimentação de bebês e crianças
pequenas em contextos coletivos: mediadores, interações e programações em
educação infantil. Rev Bras Cresc Desenv Hum. 1996; 6(1/2):19-33. Brasil.

211
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PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: A DUPLA
CHECAGEM COMO ALIADA NA PREVENÇÃO DE ERROS

Autores
Leite PB, Queiroz LC, Gannam FF, Martins RAL, Dornaus MFPS
Resumo
A terapia medicamentosa em ambiente hospitalar é um processo complexo que
requer atuação de diversos profissionais. Os erros de medicação podem ocorrer
em qualquer fase do processo: na seleção da medicação, na prescrição, na
formulação, na dispensação, na preparação ou na administração. O preparo e
administração de medicamentos são de responsabilidades da equipe de
enfermagem, além da monitorização das reações. Entre os erros de
administração em pacientes neonatais e pediátricos, o mais freqüente é a
dosagem incorreta. Na UTIN da instituição do estudo diversas ações foram
implementadas visando aumentar a segurança do processo de medicação. A
equipe médica faz a prescrição em um sistema informatizado e as prescrições
são impressas, conferidas e assinadas. São campos obrigatórios da prescrição:
data, horário, nome do medicamento, dose, via e freqüência. Esse cuidado visa
diminuir o risco de administrar o medicamento errado pela ilegibilidade. Todas as
prescrições são conferidas pela farmacêutica clínica quanto à apropriação do
medicamento, dose e interação medicamentosa. Também a prescrição de
enfermagem é digitalizada pela enfermeira responsável pelo RN e contém os
cálculos e cuidados na administração de antibióticos: tipo e volume do diluente,
volume a ser aspirado, reconstituição considerando a concentração máxima e
tempo de infusão baseada em uma tabela desenvolvida pela farmacêutica clínica.
A fim de evitar erros de dosagem no preparo da medicação é realizado o cálculo
da dose a ser administrada a partir da apresentação da droga e sua diluição no
verso da prescrição de enfermagem e solicitado a conferencia por outra
enfermeira e o denominamos de “dupla checagem”. Após o preparo da
medicação, a mesma é identificada e, após conferencia da pulseira de
identificação do RN, é administrada em bomba de infusão. Há dupla checagem no
momento da instalação e programação da bomba de infusão. A dupla conferencia
foi implementada, pois erros de programação de equipamentos de infusão
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intravenosa são comuns em UTIN 21. Após a administração, a medicação é
imediatamente checada em prescrição. A instituição dispõe de um sistema
informatizado para lançamento de eventos adversos, incluindo erros de
medicação, e há cultura estabelecida que priorize a segurança do paciente.
Objetivo geral Avaliar sistematicamente, de forma documental, o processo de
preparo e administração de antibióticos na UTIN. Objetivos específicos Verificar a
conformidade da dose e da concentração máxima dos antibióticos prescritos;
Verificar a concordância da dosagem dos antibióticos entre prescrição médica e
prescrição de enfermagem; Verificar a conformidade dos cálculos de medicação e
a dupla checagem realizada no verso da prescrição de enfermagem; Metodologia
Foi realizado um estudo de abordagem quantitativa, exploratório e prospectivo na
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Israelita Albert Einstein da
cidade de São Paulo. A UTIN é composta por 12 leitos, modernos equipamentos
e recursos tecnológicos, equipe multiprofissional especializada. A assistência de
enfermagem prestada aos recém-nascidos é realizada por enfermeiros na
proporção 1:2 e dependendo da complexidade 1:1. Foram incluídas neste estudo
todas as prescrições dos recém-nascidos internados na UTIN, no período de
janeiro a abril de 2011, que continham antibióticos prescritos para administração
endovenosa. Foram excluídos outros medicamentos endovenosos e aquele
prescrito via oral, via sonda gástrica e via intramuscular. Resultados Durante o
período de estudo foram analisados 53 (cinqüenta e três) prontuários, totalizando
1399 cálculos de antibióticos prescritos; uma média de 26,39 cálculos por
prontuário, sendo que o prontuário com menor número de cálculos somou 02
contas e o prontuário com maior número de cálculos 138. Quanto aos antibióticos
com maior número de cálculos, a Ampicilina foi a droga mais utilizada (37,17%),
seguida da Vancomicina (20,37%), Amicacina (16,87%) e Meropenem (12,44%).
Drogas como Metronidazol, Cefepime e outras menos utilizadas somaram
19,15%. Entre os 1399 cálculos analisados apenas 25 (1,78%) apresentaram
algum tipo de erro, 20 são relacionados a não conformidade entre a dose e na
concentração máxima dos antibióticos prescritos e, em 05 casos os erros
aconteceram somente na concentração máxima do medicamento. A concentração
máxima é um valor constante em miligramas por mililitros, utilizada para
reconstituir o volume total do antibiótico a ser administrado; há um valor
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específico para cada medicamento contido em uma planilha desenvolvida pela
farmacêutica clínica da unidade. É importante ressaltar que foi considerado erro
quando não havia o cálculo no verso da prescrição de enfermagem, pois além de
haver falha no processo de medicação já estabelecido como rotina na unidade, os
dados não tinham como ser analisados. Entre a concordância da dosagem dos
antibióticos entre prescrição médica e prescrição de enfermagem, dos 20 erros
relacionados à dose e concentração máxima, 18 não tinham a dupla checagem e
em apenas 02 casos a dupla checagem não impediu o erro. Em relação à
conformidade do cálculo de medicação e a dupla checagem realizada no verso da
prescrição de enfermagem, em 56 situações não ocorreram à dupla checagem.
Destas 56 não conformidades, 18 estão relacionados ao erro na dose e
concentração máxima; entretanto, em 38 cálculos, apesar de não ter sido feita a
dupla checagem, a dose correta não foi comprometida. Através do instrumento de
coleta de dados foi possível avaliar que as drogas são mais freqüentemente
administradas no período noturno (49,09%), porém neste período não ocorreram
erros e, apesar do período da manhã administrar uma quantidade inferior de
medicamentos (24,51%), foi neste período que ocorreram 65% dos erros. Em 62
prescrições de enfermagem houve algum tipo de não conformidade, sendo que a
falta de checagem foi à falha mais comum (38,70%), seguida pela falta da
prescrição do medicamento na prescrição de enfermagem (37,09%) e falta de
horário (9,67%). Diluição incorreta e prescrição de enfermagem sem o ajuste da
dose do antibiótico, conforme a prescrição médica somou 14,54%. Discussão A
terapêutica medicamentosa é uma questão complexa diretamente ligada ao
cliente e a sua segurança. Esta segurança envolve uma equipe multiprofissional,
mas a equipe de enfermagem é de extrema importância, pois é responsável pelas
últimas etapas do processo que são o preparo e a administração dos
medicamentos. 22 Embora a prática de realizar os cálculos das medicações
prescritas no verso da prescrição de enfermagem faça parte das atividades das
enfermeiras da unidade, essa rotina foi quebrada esporadicamente. Os cálculos,
quando registrados, podem ser considerados uma fonte de informação segura de
que as doses dos medicamentos serão administrados corretamente, uma vez
que, não havendo o registro dos mesmos, as doses administradas serão
questionadas somente se o paciente apresentar algum sinal ou sintoma logo após
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receber a medicação. A dupla checagem por enfermeiros é um instrumento usado
para reduzir possíveis erros de medicamentos e a dupla checagem realizada pela
enfermeira responsável pelo recém-nascido junto com a farmacêutica da unidade
visa diminuir os riscos de interações medicamentosas através do aprazamento
adequado. Quando respeitamos a concentração máxima da droga a ser
administrada reduzimos os riscos de flebite e conseqüentemente evitamos riscos
inerentes à terapia intravenosa. As prescrições de enfermagem, ainda pouco
valorizadas, são de fundamental importância, pois, após o registro do cálculo e a
dupla checagem realizada pelas enfermeiras, podem ser consideradas uma
terceira barreira contra erros, já que é possível comparar o cálculo realizado com
a

prescrição

de

enfermagem.

Os

erros

de

medicação

ocorrem

mais

freqüentemente no turno da manhã e a rotina mais dinâmica neste período pode
justificar o fato. Conclusão Todas as medidas adotadas para tentar diminuir os
riscos de erros, se encarados como parte das atribuições diárias, passam a ser
vistos com naturalidade e os erros menos freqüentes. Barreiras devem ser
implementadas para que os profissionais confiram todas as etapas do processo e
todo processo revisto periodicamente para que possa ser melhorado. Concluímos
que as barreiras adotadas pela unidade: registro do cálculo do medicamento no
verso da prescrição de enfermagem, dupla checagem do cálculo pelas
enfermeiras

e

prescrição

de

enfermagem

contendo

a

dose,

diluição,

reconstituição e tempo de infusão são aliadas na prevenção de erros no preparo e
administração de medicamentos. Como já foi descrito, a instituição dispõe de um
sistema informatizado para lançamento de eventos adversos, incluindo erros de
medicação, que tem caráter não punitivo e que salienta culturalmente o aspecto
educativo e de melhoria. Bibliografia 1. Prevention of medication errors in the
pediatric inpatient setting. American Academy of Pediatrics. Committee on Drugs
and Committee on Hospital Care. Policy Statement. Pediatrics. 2003; 112: 431436. 2. Cassiani SHB,Teixeira TCA, Opitz SP,Linhares JC.O sistema de
medicação nos hospitais e sua avaliação por um grupo de profissionais.Rev Esc
Enferm USP 2005; 39(3): 280-7.
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A

OBESIDADE

E

O

MODELO

BIOECOLÓGICO

DE

BROFENBRENNER

Autores
Marins SS, Rezende MA
Resumo
Introdução: Sobrepeso e obesidade são, atualmente, considerados um
problema

de

saúde

pública,

enquadrando-se

como

doença

crônico-

degenerativa não transmissível e não infecciosa. Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), sobrepeso e obesidade podem ser definidos como
um acúmulo excessivo ou anormal de gordura que apresenta risco para a
saúde. A classificação é feita utilizando-se o IMC (índice de massa corporal),
sendo o sobrepeso classificado como um IMC igual ou superior a 25 kg/m2, e
obesidade como um IMC igual ou superior a 30 kg/m2. Porém, esses pontos de
corte apenas fornecem um referencial para a avaliação individual, pois há
evidências de que o risco de doenças crônicas na população aumenta
progressivamente a partir de um IMC de 21 kg/m2. Quanto às crianças, não
existe um método simples para a medição do índice de sobrepeso e obesidade
devido à série de alterações fisiológicas que ocorrem à medida que elas
crescem. Assim, dependendo da idade e sexo, utilizam-se curvas de
crescimento e IMC específicos. Segundo dados da OMS, estima-se que entre
as crianças menores de cinco anos cerca de 42 milhões estejam com
sobrepeso ao redor do mundo. Quanto à etiologia desta doença, é multifatorial,
sendo resultado de um conjunto complexo de fatores de múltiplos contextos
que interagem entre si, contribuindo ou não para que a criança esteja em
situação de risco. Neste estudo utilizamos como referencial teórico a
Bioecologia do Desenvolvimento Humano, proposto por Urie Bronfenbrenner,
uma vez que este destaca a importância de se considerar o contexto, ou meio
ecológico, no qual a criança está inserida, a fim de compreender os processos
que contribuem para a eutrofia ou ganho de peso corporal. Objetivos:
Descrever o uso da Bioecologia do Desenvolvimento Humano na pesquisa
sobre sobrepeso e obesidade em pré-escolares. Metodologia: Pesquisa
qualitativa, descritiva e exploratória, realizada entre os meses de maio a
dezembro de 2008 em duas pré-escolas, publica e privada, situadas em bairros
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da região central e sul da cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. Os
critérios para inclusão dos sujeitos da pesquisa foram: educadores com no
mínimo três anos de atuação profissional, com o objetivo de que houvesse
significativo conhecimento acerca das crianças e de seus hábitos; e pais de
crianças de três a seis anos, com filhos matriculados nas pré-escolas
escolhidas em período parcial, sendo a seleção realizada de forma aleatória.
Optou-se por tempo parcial nas duas instituições a fim de facilitar a
comparação, uma vez que uma delas atendia somente neste regime. Foram
realizadas entrevistas semiestruturadas, com uso de gravador, com perguntas
abertas referentes à temática da pesquisa. Realizou-se dez entrevistas, com
seis pais e quatro educadores, até a saturação dos dados, que ficou na
dependência da compreensão, pela pesquisadora, do fenômeno em estudo.
Para a análise dos dados, foram utilizados os métodos da Análise Temática de
Conteúdo, proposto por Bardin. A Análise Temática de Conteúdo compreendeu
as seguintes etapas: Pré-análise, Exploração do material, Tratamento dos
dados obtidos e Interpretação. Para a pré-análise fez-se uma leitura flutuante
das entrevistas, deixando-se tomar contato exaustivo com o material. A seguir
foram destacadas nos textos as partes que traziam informações pertinentes ao
caráter da pesquisa, constituindo-se assim o seu “corpus”. Para a exploração
do material, as unidades de significado foram agrupadas e reagrupadas
conforme semelhanças, sendo este procedimento realizado com cada uma das
dez entrevistas. Após esta etapa, foi empregada a análise de acordo com o
referencial da Bioecologia do Desenvolvimento Humano, proposto por Urie
Brofenbrenner. Nesta etapa os agrupamentos obtidos anteriormente e que
estavam agrupados a partir da descrição dos sujeitos foram inseridos nas
categorias de Bronfenbrenner, micro, meso, exo e macrossistema, além da
categoria central, a própria criança. Isto permitiu identificar os diferentes fatores
que podem, de acordo com os sujeitos, influenciar os pré-escolares quanto à
manutenção de um peso corporal saudável ou não, bem como a influência dos
diferentes contextos nos quais estão inseridos. Terminada esta etapa, fez-se a
relação entre os achados e a literatura. Resultados: A teoria Bioecológica do
Desenvolvimento propõe a análise considerando o contexto em que a criança
está inserida. Esta, por sua vez, é realizada através de um sistema composto
por vários níveis: micro, meso, exo e macro, além da própria criança, um
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sistema por si só, os quais se articulam de modo que os mais amplos vão
sucessivamente englobando os menores, em um sistema de círculos
concêntricos. O microssistema constitue-se no sistema em que a criança
participa ativamente, estabelecendo interações próximas e significativas.
Fazem parte deste sistema o ambiente onde são realizadas as refeições, as
interações com adultos e pares, as percepções, os comportamentos dos
adultos, bem como as práticas e estratégias utilizadas durante os momentos de
alimentação e atividade física. Além disso, quanto aos ambientes próximos
(família e pré-escola), possibilitou a compreensão do papel fundamental das
interações ocorridas durante os processos proximais, fundamentais para o
desenvolvimento. Sobre o mesossistema, este por sua vez, consiste na
interação entre os microambientes, nos quais a criança participa ativamente
(família e pré-escola). Quanto ao exossistema, apesar de este constituir-se em
um sistema em que a criança não é participante ativo, exerce também
importante influência sobre os microssistemas em que a criança participa,
exercendo sua influência através da família extensa, comunidade, mídia, do
trabalho parental, bem como pela forma com que são organizadas as cidades,
no que se refere à disponibilidade de alimentos e ambientes públicos de lazer,
trazendo, desta forma, resultados no sistema criança, quer sobre a sua
alimentação, quer sobre as brincadeiras e a prática de atividades físicas ao ar
livre. O macrossistema é constituído por práticas culturais ligadas à
alimentação, influência do pertencimento social e econômico, influência do
clima e da política governamental. Os entrevistados têm maior clareza acerca
da influência dos componentes mais concretos de seu cotidiano. Assim,
conseguem perceber, por exemplo, a influência das práticas familiares e da
pré-escola, mas tem dificuldade para perceber que falta uma política de
segurança que possibilite o uso dos poucos locais públicos de lazer e atividade
física. Desta forma, observou-se a influência dos sistemas como um todo, com
os mais abrangentes influenciando os mais internos, possibilitando a
apreensão da complexidade e multicausalidade dos fatores envolvidos na
gênese da obesidade. Conclusões: Conclui-se que o uso deste referencial
facilitou a compreensão da complexa rede que envolve a interação dos vários
fatores envolvidos na obesidade e seus sistemas de influência, bem como as
interações entre os próprios sistemas.

221

DeCS
enfermagem pediátrica, saúde escolar, alimentação infantil, creches, préescolar.
Nº

Protocolo

Comitê

de

Ética

em

pesquisa

(se

houver):

Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de
São Paulo (Parecer n 743/2008/CEP-EEUSP)

222

A PERCEPÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM ESTAR
DEPENDENTE DE TECNOLOGIA: ASPECTOS FUNDAMENTAIS AO
CUIDADO DE ENFERMAGEM
CABRAL PFA1, OLIVEIRA BE2, ANDERS JC3

Introdução: As crianças são seres em contínuo processo de crescimento e
desenvolvimento, com necessidades específicas e singulares. São vistas como
indivíduos cheios de energia, esperança, alegria e que possuem muito tempo
para desfrutar da vida. Diante disso, refletimos sobre como pode ser difícil quando
uma doença grave acontece na infância e, mais complexo ainda, quando há a
necessidade da mesma em utilizar de recursos tecnológicos e cuidados
especializados para viver. As repercussões do cuidado diante de uma criança
dependente de tecnologia são diversas e permeiam a dimensão emocional, social
e financeira. A partir disto, verificamos que os avanços tecnológicos na área da
saúde nas últimas décadas vêm aumentando a expectativa de vida e ampliando a
sobrevida em muitos casos anteriormente condenados a morte. Porém, muitos
sobreviventes, se tornam portadores de disfunções que exigem mudanças e
readaptações na vida destes, necessitando cuidados especiais permanentes(1-2).
Esse grupo de crianças/adolescentes é chamado de dependentes de tecnologia,
pois necessitam de dispositivos tecnológicos e/ou farmacológicos(3). As causas à
dependência podem ser devido a malformações congênitas, condições genéticas,
doenças crônicas ou lesões traumáticas ou ainda, estarem associadas à
prematuridade, acidente e, infecções ou doença(4). Objetivo: Conhecer a
experiência de estar dependente de tecnologia para as crianças e adolescentes.
Metodologia: Tratou-se de estudo descritivo-exploratório, com abordagem

1

Enfermeira graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Membro do Grupo de

Ensino, Pesquisa e Extensão na Saúde da Criança e Adolescente - GEPESCA da UFSC.
2

Enfermeira graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Membro do Grupo de

Ensino, Pesquisa e Extensão na Saúde da Criança e Adolescente - GEPESCA da UFSC.
3

Doutora em Enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.

Docente do Departamento de Enfermagem da UFSC. Líder do Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão na
Saúde da Criança e Adolescente - GEPESCA.
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qualitativa. Realizado em um hospital pediátrico do sul do Brasil, entre março e
junho de 2011. Obteve parecer positivo do comitê de ética sob o número
064/2011. Participaram do estudo 06 (seis) crianças e adolescentes, sendo 04
(quatro) do sexo masculino e 02 (dois) do sexo feminino, e de idade entre 10
(dez) e 13 (treze) anos, como diagnósticos médicos encontramos a Síndrome da
Imunodeficiência Humana Adquirida - HIV, Bexiga Neurogênica, Síndrome
Nefrótica, Hipertensão Arterial Sistêmica, Insuficiência Renal Crônica, Hidrocefalia
e Mielomeningocele. Todas as crianças frequentavam o ensino fundamental,
estando 03 (três) delas cursando a 5ª série e as outras 03 (três) na 6ª série.
Quanto ao dispositivo tecnológico utilizado, observamos que uma criança estava
em uso de medicação contínua e sondagem vesical de alívio, duas em uso de
sondagem vesical de alívio, uma em uso de sondagem vesical de alívio e
derivação ventrículo peritoneal e duas crianças em uso de medicação contínua.
O tempo de uso do dispositivo tecnológico variou de 1 (um) ano para o menor
tempo e 11 (onze) anos para o maior tempo de uso. Utilizamos a entrevista e
interações diárias como recursos para coleta de dados. A análise dos dados se
deu em 03 (três) etapas, a saber, pré-análise: leitura do material empírico
buscando mapear os sentidos atribuídos pelos sujeitos às perguntas realizadas;
análise dos sentidos expressos e latentes: com a finalidade de identificar os
núcleos de sentidos, ou seja, eixos ao redor dos quais as idéias emergem;
elaboração de temáticas que sintetizam o material empírico e análise final:
discussão das temáticas. Optamos por não analisar estatisticamente o material
empírico como preconizado originalmente pela técnica, mas por realizar uma
análise interpretativa do mesmo(5). Resultados: Os dados obtidos foram
agrupados em três temas, a saber: o lidar com o dispositivo tecnológico; a
superação da doença e do dispositivo tecnológico; e os desafios
vivenciados pela criança e adolescente com o dispositivo tecnológico em
casa e na escola. No primeiro tema as crianças e adolescentes descrevem as
diversas alterações no seu dia a dia, como a privação das atividades pelo horário
imposto aos cuidados, o incômodo e a dor percebida durante o procedimento, a
dependência dos cuidadores para os cuidados complexos, o medo da
dependência no futuro. Essas alterações, ultrapassam a aceitação ou não ao uso
do dispositivo tecnológico. Dependendo do estágio de desenvolvimento que essa
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criança se encontra, cada uma traduz de maneira peculiar a dependência frente à
tecnologia. Por esse motivo, é necessário acompanhar cada criança e
adolescente de acordo com sua capacidade de entendimento. E mais, não
podemos enxergá-los excluindo suas vivências anteriores, a criança conhece o
mundo por meio das experiências que já vivenciou, e por isso, precisamos
transcender “o momento em que está vivendo hoje”, assim, é imprescindível
considerá-las de acordo com suas histórias e limitações. No segundo tema, as
crianças e os adolescentes relataram o sentimento de não diferença em relação
às que não dependentes de tecnologia e a busca pela normalidade. Essas
crianças e adolescentes não desejam ser tratadas de maneira desigual, pois eles
se vêem iguais aos outros, desejam brincar, têm sonhos para o futuro e vontade
de escrever sua própria história. Evidenciamos que o ser, sentir e perceber são
mutáveis e por consequência, a identidade de estar dependente de tecnologia é
complexa. Obtivemos respostas diferentes sobre como se percebem, e isso,
atribuímos ao ocultamento e silenciamento sobre sua auto-percepção, além dos
sentimentos aflorados durante as interações vivenciadas conosco. No terceiro
tema apreendido destacamos o entendimento dessas crianças frente às situações
impostas, e suas mudanças de rotina na escola e em casa, por dependerem da
tecnologia para viver. Relataram também o isolamento social decorrente das idas
e vindas do hospital. As crianças e os adolescentes se reportaram à escola como
um local divertido e onde encontravam os amigos. Por esse motivo, é
indispensável o preparo dos profissionais da saúde e da educação, na inclusão
dessas crianças e adolescentes nesse espaço de aprendizagem. Acreditamos
que um dos aspectos fundamentais para o cuidado de enfermagem está pautado
na articulação e representação do elo entre os profissionais de saúde, a escola,
família e a comunidade. Conclusões: As crianças e os adolescentes têm direito a
cuidados que atendam às suas reais necessidades para o desenvolvimento de
suas capacidades, o cuidado é compartilhado entre os profissionais de saúde e
família, sendo que, esses precisam estar preparados para lidar com as
dificuldades evidenciadas pela dependência da tecnologia, com intuito de planejar
e implementar ações de promoção e manutenção do desenvolvimento dessas
crianças e adolescentes frente a sua condição. O estudo evidenciou que a
dependência da tecnologia perpassa por momentos de adaptação para suprir as
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necessidades geradas por ela, assim, é de grande valia que a abordagem dos
profissionais da saúde, em especial os da enfermagem, não seja voltada somente
às demandas da doença e dos dispositivos, mas que contemplem as múltiplas
dimensões envolvidas no cuidado às crianças e aos adolescentes dependentes
de tecnologia e suas famílias. Muitas vezes, ao nos depararmos com uma criança
e um adolescente com necessidades especiais de cuidado, prejulgamos que elas
se percebem diferentes umas das outras, já que vivem com privações e rotinas
impostas pelos cuidados que necessitam. Assim, precisamos saber quais os seus
sentimentos em relação a si mesmos, como se vêem, o que as incomoda, do que
realmente necessitam, e isso só é possível quando paramos para escutar o que
elas têm a nos dizer. Através da escuta sensível é que conseguiremos superar a
nossa própria visão e, finalmente, sermos capazes de cuidar das crianças e
adolescentes na sua condição de estar dependente de tecnologia, ao sugerir
caminhos para superar e enfrentar seus diferentes momentos da vida, com vista
ao alcance do crescimento e desenvolvimento saudável, de acordo com seus
limites e possibilidades. Referências: (1). Hewitt-Taylor, J. Caring for children with
complex and continuing health needs. Nursing Standard. 2005; 19(42): 41-47. (2).
Leite NSL, Cunha SR. A família da Criança Dependente de Tecnologia: aspectos
fundamentais para a prática de enfermagem no ambiente hospitalar. Rev. Esc.
Anna Nery. 2007; 11(1): 92-97. (3). Kirk S. Families’experiences of caring at home
for a technology-dependent child: a review of the literature. Child Care Health Dev.
1998; 24(2): 101-14. (4). Drucker LP. Rede de suporte tecnológico domiciliar à
criança dependente de tecnologia egressa de um hospital de saúde pública.
Ciênc. saúde coletiva. 2007; 12(5): 1285-1294. (5). Gomes R. A análise de dados
em pesquisa qualitativa. In: Minayo M.C.S, organizadora. Pesquisa social: teoria,
método e criatividade. Petrópolis (RJ): Vozes; 2001.
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ALGORITMOS

DE

DECISÃO

CLÍNICA

PARA

ELEIÇÃO

DO

CATETER VENOSO CENTRAL EM PEDIATRIA

*Gomes AVO
**Nascimento MAL

INTRODUÇÃO - Devido às complicações associadas à terapia intravenosa, em
especial, aquelas relacionadas ao processo do cateterismo venoso central, a
equipe interdisciplinar deve seguir critérios rígidos para a eleição do tipo de
acesso venoso e o monitoramento dos seus possíveis eventos adversos. Para
selecionar o dispositivo intravascular adequado, a equipe assistencial deve
considerar vários fatores, tais como: o tempo da terapia intravenosa; a integridade
cutânea; as características dos fármacos; o número de lumens do cateter venoso
central (CVC); o estado clínico do paciente; o dispositivo menos invasivo, dentre
outros.1 Sendo a cateterização venosa central um procedimento indispensável à
sobrevivência de crianças criticamente enfermas, internadas em unidade de
terapia intensiva (UTI), a investigação de fatores relacionados a esse dispositivo
invasivo é altamente relevante, pois estão independentemente associados ao
risco de complicações relacionadas ao seu uso.2 Nesse sentido, para que os
profissionais de saúde realizem a indicação correta, considerando todos os
fatores que influenciam na sua utilização, surgiu o interesse na realização desse
estudo com o seguinte OBJETIVO: Propor algoritmos para direcionar os
profissionais de saúde na eleição do cateter venoso central para a clientela
pediátrica, baseado no algoritmo proposto pela Infusion Nurses Society (INS).1
METODOLOGIA - Trata-se de um estudo descritivo, desenvolvido a partir dos
resultados da dissertação intitulada: “O processo do cateterismo venoso central
em UTI neonatal e pediátrica: a tecnologia no cotidiano do cuidado da
enfermagem”3 e fundamentado em evidências científicas. Para este estudo, foram
elaborados dois algoritmos de decisão clínica para a eleição do cateter venoso;
um para ser utilizado em unidade de terapia intensiva pediátrica (UTIP) e outro
para ser utilizado em uma enfermaria pediátrica. Esse estudo foi aprovado pelo
*Enfermeira do Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira da UFRJ e do
Instituto Fernandes Figueira da FIOCRUZ – Mestre em Enfemagem
**Professora e Orientadora Acadêmica do Programa de Mestrado em Enfermagem e do
Programa de Doutorado e Biociências da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO) – Doutora em Enfermagem
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Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Fernandes Figueira da Fundação
Oswaldo Cruz (IFF/FIOCRUZ), sob o protocolo nº. 0046/08. RESULTADOS - A
partir dos resultados do estudo e fundamentado em evidências científicas, dois
algoritmos são apresentados, com a finalidade de direcionar e apoiar a equipe
médica e de enfermagem na eleição do tipo de dispositivo intravascular,
considerando o diagnóstico, o tempo e as características da terapêutica
intravenosa. Descrição do Algoritmo de decisão 1 – Para ser utilizado no
momento da admissão da criança em estado crítico na UTIP, considerando duas
situações: A) Quando a criança é admitida na UTIP sem acesso venoso central,
necessitando de terapia intravenosa por mais de seis dias, para a infusão de
aminas, sedação, antibióticos, nutrição parenteral (NPT), e reposição hídrica e de
eletrólitos, e possuindo a rede venosa preservada. Na situação em foco, a
primeira opção de acesso venoso central deve ser o cateter venoso central de
inserção periférica (PICC), por ser menos invasivo e por apresentar menos
possibilidades de complicações mecânicas e infecciosas. Além disso, se for
prescrito drogas incompatíveis e/ou NPT para infusão concomitante a outras
soluções e fármacos, o PICC deve ter, preferencialmente, duplo lúmen. Se a
criança for internada com um acesso venoso central instalado, ele deverá ser
substituído por outro, por desconhecer-se as condições da sua inserção. Caso a
criança apresente sinais e sintomas de infecção da corrente sangüínea associada
ao uso do CVC, dentro de 48 horas após a sua admissão na UTI, essa infecção
estará relacionada ao CVC que foi inserido em outra unidade.4 Se a criança, após
a inserção do PICC, necessitar de infusão de hemoderivados, eles poderão ser
administrados através da punção venosa periférica (PVP), da punção venosa
profunda ou da dissecção venosa. A PVP é recomendada quando a infusão de
hemoderivados for por um período menor que 5 dias. O calibre do cateter
periférico para pacientes pediátricos é de 24 Gauge (G), o que pode causar danos
às hemácias, sendo recomendado, portanto, a infusão lenta, a fim de reduzir o
efeito à alta pressão.5 Caso o período de infusão seja maior que 5 dias,
recomenda-se a inserção de um cateter venoso central por punção direta (CVCP)
como 1ª opção, ou por dissecção, como 2º opção, para evitar as punções
*Enfermeira do Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira da UFRJ e do
Instituto Fernandes Figueira da FIOCRUZ – Mestre em Enfemagem
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venosas de repetição. A infusão de hemoderivados pode ser realizada através do
PICC, caso ele possua um calibre maior que 3,8 Fr.5 B) Quando a criança é
admitida na UTIP sem acesso venoso central ou após a remoção do CVC inserido
em outra unidade, e que não tenha a possibilidade de ser submetido à inserção
do PICC, necessitando de monitorização invasiva e/ou infusão de hemoderivados
por mais de 5 dias. Nesse caso, a primeira opção é a inserção do cateter venoso
central por punção direta (CVCP), caso o profissional tenha experiência para a
realização desse procedimento e, como segunda e última opção, a obtenção do
acesso por dissecção venosa, por ser um procedimento mais invasivo, com maior
risco

de

infecção

e

por

inviabilizar

o

referido

acesso

para

outras

infusões/internações. Nos algoritmos de decisão acerca da eleição do cateter
venoso central adequado à clientela da UTIP, para que o PICC possa ser
inserido, é necessário que a rede venosa periférica esteja preservada. Sendo
assim, surgiu a necessidade de elaborar o algoritmo de decisão 2 para a eleição
do CVC nas Enfermarias Pediátricas, porque, muitas vezes a criança admitida na
UTI é procedente dessa unidade e, para que a sua rede venosa periférica seja
preservada, os critérios de eleição devem ser utilizados corretamente nas
enfermarias. Descrição do Algoritmo de decisão 2 – Para ser utilizado no
momento da admissão da criança na Enfermaria Pediátrica, considerando duas
situações: A) Quando a criança é admitida na Enfermaria Pediátrica e possui a
rede venosa periférica íntegra, necessitando de terapia intravenosa por um
período de 1 a 5 dias, sem a infusão de medicações irritantes e vesicantes, e
NPT. Nessa situação, é indicada a inserção do cateter venoso periférico. B)
Quando a criança necessita de terapia intravenosa por mais de seis dias, para a
infusão de aminas, sedação, antibióticos, NPT e, reposição hídrica e de
eletrólitos, a primeira opção de acesso venoso central deve ser o PICC, por ser
menos invasivo e apresentar menores complicações mecânicas e infecciosas.
Além disso, se forem prescritas drogas incompatíveis e/ou NPT para infusão
concomitante a outras soluções e fármacos, o PICC deve ter, preferencialmente,
duplo lúmen. Se a criança, após a inserção do PICC, necessitar de infusão de
hemoderivados, eles poderão ser administrados através da punção venosa
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periférica (PVP), da punção venosa profunda ou da dissecção venosa. De acordo
com os algoritmos de decisão 1 e 2, a criança, ao ser admitida em uma UTI ou
Enfermaria Pediátrica, deve ser submetida a uma avaliação clínica pelos
profissionais de saúde, com a finalidade de identificar os critérios de elegibilidade
dos referidos cateteres. CONSIDERAÇÕES FINAIS - O cateter venoso central é
uma tecnologia indispensável à sobrevivência das crianças internadas em estado
crítico nas unidades de terapia intensiva pediátrica. Porém, conforme demonstrou
este estudo, é importante haver um planejamento da assistência a essa clientela,
de forma individualizada, para que o processo de tomada de decisões na eleição
do cateter venoso central seja mais adequado, e de acordo com a avaliação
clínica do paciente. Descritores: Algoritmos. Cateterismo venoso central.
Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica. Projetos de Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação. *Enfermeira - Especialista em Enfermagem Pediátrica Enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (IFF/FIOCRUZ).
Supervisora e Preceptora da Residência de Enfermagem em Controle de Infecção
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AMAMENTAÇÃO CONTATO PELE A PELE: ALÍVIO DA DOR NA
VACINA CONTRA A HEPATITE B
Silva ACTO1, Calegari FL2, Scochi, CGS3, Castral TC4, Leite AM5
Introdução: O aumento significativo na sobrevida de prematuros e bebês a termo
com problemas de saúde ocorreu graças aos avanços da medicina e ao
desenvolvimento tecnológico. No entanto, um maior número de procedimentos
invasivos tornou-se necessário, fazendo-se presente, em grande escala, a
vivência da dor por esse segmento populacional1. A dor provoca, aumento da
frequência cardíaca (FC) e frequência respiratória (FR), além de alterações
comportamentais como choro e mímica facial2. Um dos procedimentos que causa
dor aguda nos RN logo nas primeiras horas de vida refere-se à administração da
vacina contra Hepatite B. Recorrente ao fato, alguns estudos trazem medidas não
farmacológicas para manejo da dor aguda sendo apontadas ações de conforto
para redução do estresse, tais como posicionamento, contenção e terapias de
relaxamento; amamentação; e contato pele a pele3-4.Temos particular interesse
na prática do aleitamento materno e do contato pele-a-pele para o alívio da dor
por se constituírem em intervenções naturais, sem custos adicionais, podendo ser
facilmente aplicadas em diversas situações de dor pelo fato das mães terem livre
acesso e participação na assistência ao filho5. Objetivo: avaliar o efeito da
amamentação materna na resposta à dor e ao estresse do RN submetido à
vacina intramuscular contra Hepatite B, em comparação ao contato pele-a-pele.
Metodologia: Trata-se de um estudo analítico de caráter experimental, do tipo
ensaio clínico randomizado, realizado em uma maternidade no interior do estado
de São Paulo, campo de ensino, pesquisa e extensão da Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, O Centro de Referência de
1

Mestre em Ciências, Programa de Pós-Graduação Enfermagem em Saúde Pública da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto- SP(Brasil)
2
Mestranda do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e
Saúde-Pública da EERP/USP, Ribeirão Preto-SP (Brasil). Enfermeira do Hospital Santa Casa de
Misericórdia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto-SP (Brasil).
3
Prof. Doutor do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da EERP/USP,
Ribeirão Preto-SP (Brasil).
4
Prof. Doutor do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da EERP/USP,
Ribeirão Preto-SP (Brasil).
5
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Saúde da Mulher-MATER no período de janeiro de 2009 a maio de 2010. A
população alvo foi constituída por RN a termo, submetidos administração da
vacina contra a hepatite B nas primeiras doze horas de vida, sendo total de 55
bebês que foram divididos aleatoriamente em dois grupos: grupo A (contato pelea-pele), composto por 28 RN, que foram mantidos por 5 minutos em berço comum
(período basal), 15 minutos em contato pele-a-pele antes da administração da
vacina, (período de tratamento), durante todo o período de antissepsia/ injeção,
durante a compressão e até 5 minutos após o término do procedimento (período
de recuperação); e grupo B (aleitamento materno), composto por 27 RN, que
foram mantidos em berço comum por 5 minutos (período basal), 5 minutos em
contato pele-a-pele iniciando no 5°minuto o aleitam ento materno (10 minutos no
período de tratamento) e sendo mantidos nesta condição durante a antissepsia/
injeção, o período de compressão, e a recuperação (5 minutos após o término da
compressão). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Instituição e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da EERP – USP, e o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido foi firmado com as mães dos RN antes da
coleta dos dados. O procedimento de coleta de dados dividiu-se em três etapas: a
primeira etapa refere-se à filmagem do procedimento de administração da vacina,
a segunda etapa trata-se do preparo para a análise da filmagem na qual se deram
os registros dos tempos da câmera; e a terceira refere-se à análise dos eventos
das filmagens, em que constituem-se da monitorização da frequência cardíaca e
análise das manifestações comportamentais (mímica facial por meio da escala
NFCS adaptada) e fisiológicas dos RN. Os grupos A e B foram comparados em
todos os períodos. A normalidade das distribuições das variáveis quantitativas foi
testada por meio do teste de Kolmorogov-Smirnov. Se normalmente distribuídos,
foi utilizada a ANOVA. O teste de Mann-Whitney foi utilizado quando a
normalidade não foi satisfeita. Para variáveis categóricas utilizamos o teste Quiquadrado ou teste exato de Fisher. O nível de significância utilizado foi de a =
0,05. Para verificação de diferenças entre os escores de NFCS entre os grupos e
períodos (intra grupos) foram utilizados o teste não paramétrico Mann-Whitney
para duas amostras independentes e o teste não paramétrico Friedman para mais
do que duas amostras dependentes, seguido de comparações múltiplas,
respectivamente. Para o resultado do teste Mann Whitney e para as comparações
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múltiplas, o teste de Wilcoxon foi utilizado, considerando-se o ajuste do valor do
nível de significância a = 0,05 pelo número de comparações. Para verificação de
diferenças entre os escores de FC entre os grupos e intra grupos foi utilizada a
Análise Variância com Medidas Repetidas. Como a interação foi significativa
(p=0,05) testes de comparações múltiplas foram aplicados. Para comparações
múltiplas entre grupos utilizou-se o teste t de “Student” para duas amostras
independentes e intra grupos, o teste t de “Student” pareado para duas amostras
dependentes. Em ambas as análises, o valor de a foi ajustado segundo o número
de comparações realizadas.

Resultados: O teste Mann Whitney mostrou

diferenças entre os grupos e o percentual de manifestações de mímica facial,
ocorrendo em proporção significativamente maior no grupo A quando comparado
ao grupo B, no período basal (p=0,003), de compressão (p=0) e recuperação
(p=0), ou seja, os bebês do grupo B se recuperaram melhor e mais rápido quando
comparados aos bebês do grupo A. Na análise intra grupos, o teste de Friedman
com a = 0,005 ajustado, mostrou que para o grupo A houve diferença
estatisticamente significativa em quase todos os períodos com exceção do
período basal para o tratamento (p=0,010) e para o grupo B tivemos diferenças
estatisticamente significativa para quase todos os períodos com exceção dos
períodos basal para o tratamento (p=0,808), e da compressão para a recuperação
(p=0,064).

Considerando

os

valores

médios

da

FC,

tivemos

diferença

estatisticamente significativa entre os grupos A e B no período da antissepsia/
injeção (p=0,004), ou seja, os bebês do grupo A apresentaram valores maiores de
FC quando comparados aos do grupo B, durante este período. Na análise intra
grupos o teste t de “Student” pareado com a = 0,005 ajustado mostrou diferença
estatísticamente significativa em quase todos os períodos com exceção do
período basal para o período de tratamento, e para o grupo B estatísticamente
significativa em quase todos os períodos com exceção do período basal para o
tratamento (p=0,617) e da antissepsia/ injeção para a compressão (p=0,425).
Conclusão: A amamentação materna foi eficaz na redução das respostas
relacionadas à dor decorrente da administração intramuscular da vacina contra
hepatite B, pois os resultados mostraram redução da mímica facial no grupo B
nos períodos de compressão e recuperação e redução nos valores da FC durante
a antissepsia/ injeção, mostrando que estes bebês recuperaram-se mais rápido
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quando comparados aos do grupo A. Com base nesses resultados do estudo,
recomenda-se uso do contato pele-a-pele e da amamentação materna como
intervenção não-farmacológica, que devem ser utilizados na prática, por ocasião
da administração da vacina contra a Hepatite B do RN a termo, visando o alívio à
dor, na perspectiva do cuidado desenvolvimental, atraumático e humanizado. No
grupo B a análise da frequência da sucção mostrou que estes neonatos
apresentaram sucção efetiva em todos os períodos, diminuindo no período de
antissepsia/ injeção e compressão e aumentando no período de recuperação. Um
outro dado a ser considerado em relação aos bebês do grupo B , é que estes
ficaram por cinco minutos em contato pele-a-pele em posição semi elevada,
iniciando a amamentação no 5° minuto e mantendo-se assim por mais cinco
minutos. Com isso questionamos se a diminuição dos escores da NFCS, e da FC
para este grupo, ocorreu simplesmente pelo fato de terem mamado, ou se o
contato pele-a-pele ajudou. Assim, recomendamos que mais estudos são
necessários, principalmente considerando o efeito sinérgico do contato pele-apele ao aleitamento materno.
Descritores: Amamentação, Contato pele-a-pele, Dor
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ASSISTÊNCIA

DE

ENFERMAGEM

AOS

NEONATOS

COM

OSTOMIAS INTESTINAIS

SILVA EC; DIAS CS; FONSECA DBS; PEREIRA CF; CIBREIROS SA;

O vocábulo estoma tem origem grega a partir do étimo stóma, exprime a idéia de
boca e tem como sinônimo estômato. Uma ostomia intestinal característica é uma
cirurgia para construção de um novo trajeto para saída de fezes para o meio
externo. Dependendo do lugar onde será feita, será diferente a freqüência de
evacuações e também a consistência das fezes. Quando é realizada no intestino
grosso, chamamos de Colostomia, apresentando fezes cuja consistência varia de
líquida a semi-líquida. Quando é realizada no intestino delgado, chamamos de
Ileostomia. Neste tipo de ostomia, as fezes são inicialmente líquidas, passando,
após um período de adaptação, a ser semi-líquidas ou semi-pastosas.1 Em
crianças, estes são, em sua maioria, temporários e realizados no período
neonatal. Os estomas têm como objetivos descomprimir, drenar, aliviar tensões
de anastomose, restaurar as funções do órgão afetado nos casos de
impossibilidade técnica de sutura primária ou de risco de complicações induzido
pelo mau estado nutricional do paciente por qualquer condição adversa, local ou
sistêmica. O estoma normal apresenta uma coloração rosa forte ou vermelho vivo;
brilhante e com formato regular; sem edema, ulceração ou nódulos na mucosa e
sem sinais de hemorragia e a pele periestoma apresenta-se íntegra.1,2 O tempo
de permanência pode ser de meses a anos, o que dependerá da doença de base
da criança e das inúmeras cirurgias a que poderá ser submetida ao longo da vida
para reconstrução das estruturas atingidas pela malformação. Dentre as
anomalias neonatais do trato digestivo, encontramos: atresia duodenal e jejunal,
megacólon congênito aganglionar, imperfuração anal, enterocolite necrosante,
íleo e peritonite meconiais. Um local adequado permite melhores cuidados com o
estoma, ao mesmo tempo em que diminui a incidência de complicações. Deve-se
evitar a proximidade da crista ilíaca e do rebordo costal, dando preferência para a
exteriorização através do músculo reto abdominal.1 Dessa forma, para a seleção
do local de estoma em crianças, deve-se ter como princípio e justificativa
respectivamente: selecionar um local afastado do umbigo, pois a adesão da bolsa
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interfere nos cuidados com o coto umbilical; evitar locais baixos do abdômen, pois
a criança chuta, deslocando-a; separar os orifícios no caso de estomas em duas
bocas, pois facilita a colocação da bolsa pediátrica no estoma funcional e
selecionar um local afastado da incisão, pois reduz os riscos de contaminação,
permitindo o cuidado da incisão e evitando a adesão da bolsa numa superfície
irregular (cicatriz).3 Dentre os cuidados com o estoma destacam-se a observação
da cor (deve ser vermelho vivo, ou rosa escuro); a forma, podendo ser regular
(quando apresenta a mesma forma que a base na parede abdominal) ou irregular;
o tamanho, em milímetros (é a medida da base do estoma na parede abdominal,
através da mensuração); a protrusão (refere à altura do estoma, ou seja, a
extensão de alça intestinal exteriorizada na parede abdominal); a umidade (a
aparência é úmida, com aspecto brilhante, observada no estoma pela presença
de muco intestinal) e a integridade da mucosa (caracterizada pela ausência de
ulcerações, tumorações ou granulomas na superfície do estoma).1 O enfermeiro
deve conhecer as condições de normalidade da pele, saber realizar o exame
físico, identificar alterações da região do periestoma e saber substituir a bolsa
quando necessário, a fim de estabelecer o diagnóstico de enfermagem para uma
assistência de qualidade e individualizada.4 Diante destas ponderações, temos
como objeto deste estudo: o cuidado de enfermagem com ostomias intestinais em
RNs; sendo o objetivo proposto: identificar o conhecimento dos enfermeiros
acerca dos cuidados em ostomias intestinais no RN internado numa unidade de
Terapia intensiva neonatal. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem
qualitativa, cujos sujeitos foram 16 enfermeiros que trabalham na assistência aos
recém-nascidos (RNs), em uma UTI Neonatal (UTIN) de um hospital privado do
município do Rio de Janeiro, que trabalham em regime de plantão 12x60 horas,
tanto no período diurno quanto no noturno. A unidade é composta de 40 leitos da
UTIN, sendo destes, 15 leitos destinados ao atendimento de recém-nascidos de
alto risco; 20 leitos para os de médio risco e 5 leitos para os de baixo risco. A
coleta de dados foi realizada nos meses fevereiro e março de 2011 utilizando-se
uma dinâmica elaborada com base na dramatização, na qual a pessoa
desenvolvia atividades de simulação da realização dos cuidados com a ostomia e,
concomitantemente, verbalizava o procedimento que estava desenvolvendo. As
falas a respeito dos cuidados dramatizados foram gravadas e, posteriormente,
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transcritas. A duração da dinâmica foi de 5 a 10 minutos, dependendo da atuação
de cada sujeito. Vale ressaltar que esta pesquisa está pautada na Resolução n°
196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que regulamenta e fornece as
diretrizes e normas para pesquisas envolvendo seres humanos, sendo aprovado
pelo Parecer n°113-2010-CEP/EEAN/UFRJ. Com base na análise e no tratamento
dos dados, foi possível chegar aos resultados descritos a seguir. Em relação à
avaliação do ostoma, 14 dos 16 enfermeiros entrevistados referiram a
necessidade de se avaliar o ostoma em uma criança portadora de uma ostomia
intestinal a fim de identificar possíveis complicações. Após a avaliação do ostoma,
é necessário realizar cuidados com o mesmo. Para tanto,12 dos 16 enfermeiros
entrevistados, descreveram quais os cuidados que os mesmos fariam com o
estoma. Em seguida, os enfermeiros dão continuidade à assistência, avaliando a
pele ao redor do estoma. Dos 16 enfermeiros entrevistados, 13 citaram esta
conduta. Os enfermeiros também relataram sobre os cuidados que teriam com a
pele ao redor do estoma, não se referindo apenas à limpeza, mas destacando o
uso de protetores Dentre os entrevistados, 12 registraram quais os cuidados
teriam. Ao se deparar com uma criança ostomizada, a avaliação da bolsa de
ostomia é mencionada por 15 dos 16 enfermeiros entrevistados. Dependendo da
localização do estoma, as características das fezes são diferentes, cabendo ao
enfermeiro a avaliação para determinar os cuidados mais apropriados. Em
relação à avaliação das fezes, 5 dos 16 enfermeiros descreveram a importância
desta avaliação. A orientação a família bem como a aproximação da mesma aos
cuidados com o recém-nascido é um tema muito relevante que somente foi
considerado por um enfermeiro. Existiu, entretanto, 1 enfermeiro, que mencionou
a orientação quanto aos cuidados de uma ostomia, para sua equipe técnica. Os
enfermeiros descrevem o procedimento realizado preocupando-se em otimizar a
assistência a fim de evitar um estresse e risco maiores ao recém nascido. Tal fato
ficou evidenciado em 9 dos enfermeiros entrevistados. A realização de um
procedimento em um RN, seja ele termo ou pré- termo, implica em saber se o
mesmo encontra-se estável hemodinamicamente para ser submetido ao
procedimento. E para tanto, é necessário a avaliação do mesmo. Porém,
infelizmente isto não pode ser visto durante as entrevistas, onde apenas 05
enfermeiros entrevistados mencionou avaliar a criança, verificando as condições
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da mesma antes de realizar o procedimento. Concluimos, portanto, que o estudo
nos permitiu a identificação do conhecimento dos enfermeiros acerca dos
cuidados em ostomias intestinais no RN prematuro internado em uma Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal, observando que apesar do embasamento teórico
consistente de todos os enfermeiros entrevistados, a assistência era oferecida de
modo diversificado, não existindo, portanto, uma padronização do cuidado, o que
pode colaborar para o prejuízo da qualidade da assistência prestada. Além disso,
a pesquisa nos mostrou que o tema abordado é de extrema importância e
relevância, visto que existem poucos estudos sobre o assunto e que isto acaba
afetando o principal foco deste estudo: o RN com uma ostomia intestinal. Diante
disto, apontamos a necessidade de criação de um protocolo de assistência, a fim
de padronizar o cuidado a esta clientela e também contribuir para a continuidade
da assistência.
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AVALIAÇÃO DA RESPOSTA CLÍNICA EM CRIANÇAS DE UTI
PEDIÁTRICA: A MÚSICA COMO INSTRUMENTO
Paula CT(1), Ione C(2)
RESUMO
Introdução: No decorrer da trajetória profissional, em especial durante a atuação
em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), percebeu-se a necessidade
de práticas que buscassem melhoras clínicas nas crianças hospitalizadas. Estas
inquietações levaram o pesquisador, no desenvolvimento do mestrado, a
considerar a música como um instrumento que poderia ser utilizado pelo
profissional de saúde, na busca dessas melhoras clínicas. O Estatuto da Criança
e do Adolescente, por meio da Lei nº 8.069/1990, em seu regulamento referente
aos direitos das crianças, enfatiza o direito de Brincar, e no art. 16 destaca o
direito à liberdade: brincar, praticar esportes e divertir-se. O art. 24 da Declaração
Universal dos Direitos dos Seres Humanos, determina que toda a pessoa tem
direito ao repouso, lazeres. E os princípios 4 e 7 da Declaração da Criança,
reafirmam que toda a criança tem direito a recreação, brincar e se divertir.

(1)

Observa-se, entretanto, que nenhumas das legislações cita o local em que esses
direitos deveriam ser exercidos, deixando subentendido que devem ser
respeitados em todos os locais. Portanto, uma Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica também tem o dever garantir estes direitos.
Uma criança que apresenta alterações em suas necessidades básicas ou está
doente,

encontra-se

em

uma

circunstância

delicada

que

requer

posicionamento profissional sobre a atuação do processo saúde e doença.

um
(2)

O

lúdico é considerado, nesse contexto, uma estratégia que facilita as inter-relações
da equipe e o desenvolvimento da criança, auxiliando, portanto, no processo
saúde e doença. Das estratégias lúdicas, neste estudo, trabalharemos com a
música, a qual vem sendo empregada como modelo de cuidado.

(3,4)

Diante desta
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situação, levanta-se o seguinte questionamento: A música, enquanto terapia,
favorece mudanças clínicas em crianças hospitalizadas nas Unidades de Terapia
Intensiva Pediátrica? Objetivos: Avaliar os efeitos de uma intervenção musical
sobre parâmetros clínicos em crianças hospitalizadas em Unidade de Terapia
Intensiva Pediátrica. Metodologia: Trata-se de um estudo clínico randomizado
longitudinal quantitativo, que avaliou o desfecho clínico antes, durante e após a
intervenção de música em uma população de crianças na fase de lactância (29
dias a 2 anos), hospitalizadas em uma UTIP do Hospital Regional, na cidade de
Assis/SP. Considerou-se um plano amostral, sem repetição, para alocação das 20
crianças em cada grupo. O grupo I recebeu a intervenção de música e o grupo II,
controle. Ressalta-se, todavia, que os dois grupos receberam o mesmo
tratamento e importância. Os grupos foram acompanhados por cinco (5) sessões,
a partir da sessão “0”, os momentos foram registrados antes, durante e após a
intervenção ou o controle. Utilizou-se um instrumento para coleta dos dados, o
qual foi definido como escore. O instrumento utilizado teve como base o Índice de
Prognóstico de PRISM que avalia risco de mortalidade em UTI Pediátrica, este
instrumento contém variáveis que possibilitam uma avaliação clínica, por isso
utilizou-se dele como instrumento base para a construção do escore, bem como o
estudo de Hatem(3). Assim, construiu-se um escore próprio para este estudo,
validado no projeto piloto. Contou-se, ainda, com um diário de campo para
registros das informações relevantes e registros fotográficos como fonte de
análise. O número de sessões e o tipo de músicas foram escolhidos com base em
estudos anteriores e definidos após o projeto piloto

(3,4)

. A música também contou

com a participação de uma musicista especialista nessa temática, a qual avaliou o
esquema musical escolhido. A reprodução musical procedeu-se por meio de
fones de ouvido individuais conectados a um MP3, marca MOX, modelo MO-58.
Foram utilizados critérios de referência que embasam os limites de exposição
diária adotados para ruídos contínuos e intermitentes, de acordo com a
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Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a Academia Americana de
Pediatria e a Organização Mundial da Saúde (OMS). (5) Para garantir este nível de
dB, anterior à primeira sessão, os aparelhos foram submetidos à análise de um
especialista de saúde ocupacional sendo este um Técnico de Segurança do
Trabalho, para garantir que o dB escolhido tenha fidedignidade e seja convertido
em volume, preservando, assim, a saúde acústica das crianças. Respeitou-se os
cuidados de assepsia, em que cada criança tinha seu fone de uso único e o
equipamento, após o uso, passava por um processo de desinfecção. Os critérios
de inclusão estabelecidos foram que a criança deviria estar hospitalizada na
UTIP, estar na fase de lactância estabelecida por Marcondes, ser liberada pela
equipe médica para participar do estudo, não estar sedada e ter o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido assinado, os critérios de exclusão são todos
os que não contemplam a inclusão. A seleção dos investigadores se deu pelo
aceite de uma aluna e uma profissional de enfermagem, que foram orientadas
quanto ao anonimato e ao sigilo, além de receberem treinamentos sobre o
processo de coleta. Ressalta-se, contudo, que não foram apresentados o objetivo
e a hipótese da pesquisa. Nos aspectos éticos, considera-se o termo de
Consentimento Livre e Esclarecido como uma autorização para pesquisa. Diante
da metodologia proposta, o procedimento do estudo seguiu-se após a inclusão da
criança no estudo. Desse modo, no momento 0 era aplicado o instrumento de
coleta/escore, no primeiro dia, no dia seguinte aplicava-se novamente o escore no
momento 1 antes, então, aplicava-se a terapia por 30 minutos ou o controle.
Durante este processo o investigador observava todos os sinais da criança,
registrava no diário e fotografava, em seguida, retirava o fone e coletava
novamente o escore momento 1 depois, e assim seguia-se nos próximos dias, até
completar a sessão 4, definida como última. Estes momentos são definidos como
momentos de avaliação. Resultados: Verificou-se que a distribuição do sexo dos
participantes, segundo o grupo em estudo, apresentou uma maior concentração
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de pacientes do sexo masculino. Em relação aos resultados dos diagnósticos
médicos, percebeu-se uma predominância das patologias do sistema respiratório
no grupo com música, com 57,89%, em relação ao total de patologias. Os
resultados sobre as respostas emocionais na percepção do investigador em
relação às crianças, segundo grupo e momento de avaliação, permitiram analisar
o aumento estatisticamente significativo p<0,01 nos M3 e M4 depois de respostas
emocionais positivas nas crianças que receberam a terapia musical. Além disso,
os resultados chamaram a atenção para as análises das respostas emocionais
negativas que foram reduzindo ao longo das sessões de música, sugerindo, mais
uma vez, o efeito benéfico da música sobre aspectos emocionais e de
desenvolvimento. Nos resultados deste estudo verificou-se a evidência da
utilização da antibioticoterapia em p<0,05 nos M0, M1, M3 e M4 o que é esperado,
tratando-se de unidade de terapia intensiva. Ao analisar o uso da oxigenioterapia,
evidenciou-se que a maior parte das crianças utilizou a oxigenioterapia p<0,05
nos M0 e M3. Em relação à escala de dor, segundo grupo e momento de avaliação,
constatou-se que no M1 e M2 quando a classificação da dor era insuportável e
forte não houve alteração ao receber a terapia, mas quando a classificação foi
moderada e leve, observou-se uma redução da dor. Já no grupo que não recebeu
a intervenção musical na classificação de dor moderada e leve, houve um
aumento da dor com o passar dos momentos. Diante dos resultados
apresentados sobre as variáveis fisiológicas PAS, PAD, FC, FR, SatO2, T, Lac,
Na, K, Glicose, que em alguns momentos, durante as sessões, aumentaram seu
valor na FC, Na, Lac, K, FR, PAS/PAD e ao final das sessões voltaram a
normalizar, este achado tem significado positivo, uma vez que confrontando com
a literatura, verificou-se que alterações metabólicas são encontradas na produção
de lactato sanguíneo, aumento dos níveis plasmáticos de adrenalina, cortisol,
potássio por alguma exposição emocional.
Conclusão:
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Diante do exposto, conclui-se que a música sugere ser um método alternativo
para: desencadear reações emocionais positivas em crianças hospitalizadas em
UTIP; estabelecer a comunicação entre equipe e criança; reduzir o uso de
oxigenioterapia e antibioticoterapia; favorecer na redução da dor, FC e Lactato; e
provocar o eustress que é benéfico ao organismo humano.
Considera-se, todavia, a necessidade de maiores investigações, com estudos que
aprofundem as respostas fisiológicas laboratoriais nos pacientes graves que
recebem a intervenção da música.
Descritores: Criança; Música; Terapias alternativas.
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AVALIAÇÃO DOS ÓBITOS NEONATAIS EM HOSPITAL DE ENSINO
NA ZONA NORTE DO CEARÁ
Alves BM
Ramos VM
Vasconcelos MA
Bezerra Filho JG
Martins MGQ
INTRODUÇÃO: A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) é considerada um importante
indicador de saúde auxiliando na identificação das condições de vida de uma
população. Está subdividida em dois componentes, a mortalidade neonatal (até
27 dias) e a mortalidade pós-neonatal (do 28º dia até 1 ano incompleto).1
Segundo a Organização mundial de Saúde (OMS), morrem, no mundo, a cada
ano, 7,1 milhões de crianças menores de 1 ano. No Brasil, a taxa de mortalidade
infantil teve redução de 50% entre os anos de 1990 e 2008.2 A taxa de
mortalidade neonatal no Brasil em 2009 foi de 10,19% nascidos vivos cujas
regiões com valores mais elevados foram a Norte com 12,16%, seguida pela
Nordeste com 11,79%. Dos estados nordestinos as taxas variam de 9,75% no Rio
Grande do Norte a 13,18% na Bahia.

3

A sobremortalidade dos municípios em

relação à mortalidade infantil no Ceará no período de 2000 à 2002 foi de 54%, ou
seja, 100 dos 184 municípios possuem TMI acima da média do triênio, que é de
23,6 óbitos de menores de um ano por mil nascidos vivos.4 Neste mesmo ano a
taxa de mortalidade neonatal no Ceará foi 10,84%. O estado apresenta três
macrorregiões de saúde, das quais, duas apresentaram valores inferiores ao do
estado, que foram Cariri com taxa de 10,19% e Fortaleza com 10,37%, já a
macrorregião de Sobral apresentou a maior taxa de mortalidade neonatal com
12,95% nascidos vivos.3 A mortalidade neonatal está associada à qualidade da
assistência prestada à mulher durante o pré-natal, parto e com os cuidados
imediatos com recém-nascido.5 Estudos de mortalidade neonatal podem auxiliar
na avaliação da qualidade e do acesso aos serviços de saúde, assim como, da
assistência hospitalar ao binômio mãe e filho.5 A geração de informações a
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respeito da mortalidade neonatal é uma importante ferramenta para a saúde
pública visto que identifica características locais passíveis de correlações com
outras situações semelhantes, favorecendo a discussão sobre a temática e
elevando o nível de interesse por parte dos gestores e profissionais da saúde.
Portanto faz-se importante conhecer as causas dos óbitos neonatais de uma
determinada localidade e suas inter-relações com variáveis biológicas e sociais
para permitir traçar diretrizes para a redução desta mortalidade. OBJETIVOS:
Analisar os óbitos de recém-nascidos internados numa unidade neonatal, em
hospital de Ensino no Ceará. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo
seccional retrospectivo, com abordagem quantitativa, realizado com base nas
declarações de óbito e nos prontuários médicos do Hospital da Santa Casa de
Misericórdia de Sobral- CE, no período de janeiro a dezembro de 2009. Foram
delimitados como critérios de inclusão nesta pesquisa os casos de óbito neonatal
(de 0 à 27 dias de vida) e que tenham sido internados nas unidades de cuidados
intensivos neonatais da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. A coleta de dados
ocorreu em três etapas. Na primeira foi gerado um relatório de casos de óbitos
ocorridos nas unidades de internação neonatal no ano de 2009, disponibilizado
pelo Departamento de Tecnologia da Informação da Santa Casa. Na segunda
etapa foi realizada uma busca no banco de dados do hospital utilizando o nome
do paciente e o numero de matrícula para encontrar a localização dos prontuários
no SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico). Na terceira etapa os
prontuários que foram encontrados nos arquivos foram disponibilizados e as
informações coletadas diretamente no mesmo e na declaração de óbito. Foram
utilizadas para o estudo as seguintes variáveis referentes aos recém-nascidos:
idade ao óbito; sexo; peso ao nascer; apgar no 1° m inuto; apgar no 5° minuto;
causa principal do óbito; motivo da internação. Referente às mães: procedência;
idade materna; escolaridade materna; ocupação materna; número de gestações;
idade gestacional; tipo de gravidez; tipo de parto. Os dados coletados foram
codificados e registrados em planilhas específicas do Microsoft Office Excel,
versão 2007 e alguns gráficos construídos no programa SPSS 15.0. O presente
estudo incorpora todas as normas e diretrizes regulamentadoras da Resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde sendo aprovado pelo comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú em 14/10/10, protocolo nº
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887. RESULTADOS: Em 2009 tivemos 78 casos de óbitos neonatais e 3736
nascidos vivos, o coeficiente de mortalidade neonatal em 2009 foi de 20,3%
nascidos vivos: 9,6% para o componente neonatal precoce e 10,7% para o tardio.
Do total de casos de óbitos neonatais 63 prontuários fizeram parte desta
pesquisa, dos quais 33 eram de óbitos neonatais precoces e 30 de neonatais
tardios. A média da idade dos recém-nascidos em dias foi de 7,7 (desvio padrão
6,9). O sexo masculino teve maior prevalência que o feminino correspondendo á
57,1% dos casos; 65,1% apresentaram muito baixo peso ao nascer (menores de
1.500g); a média do APGAR no 1º minuto foi de 4,9 e no 5º minuto foram 7,1. A
idade gestacional menor que 36 semanas ocorreu em 87,3% dos casos. A
prematuridade foi responsável por 73% dos motivos principais para justificarem os
internamentos nas unidades neonatais de alto risco. As gestações em sua maioria
77,8% foram de feto único e a via de parto com maior frequência neste hospital de
alto risco foi a cesareana em 54% dos casos. Quanto à causa principal do óbito,
tem-se que a sepse neonatal foi a mais significante delas, sendo responsável por
mais da metade (52,4%) das mortes entre os recém-nascidos internados nas
unidades neonatais de risco deste Hospital. Em seguida encontramos a parada
cardiorrespiratória com 22,2%, a prematuridade com 9,5%. As variáveis
escolaridade e ocupação materna apresentaram 36,5% de não preenchimento na
declaração de óbitos. A idade materna dos casos de óbitos neonatais em sua
maioria foram mães com idade adulta (60,3%) e 77,8% eram procedentes de
municípios circunvizinhos e 58,7% das mães eram primíparas. CONCLUSÃO: O
coeficiente de mortalidade neonatal da Instituição estudada em 2009 foi de 20,3%
nascidos vivos, apresentando-se mais elevada do que em 2008 onde este
coeficiente foi de 10,6%. Estes valores despertam interesse uma vez que
praticamente dobraram de um ano para o outro e se apresentam de forma
bastante superior ao encontrado por pesquisa realizada em outras localidades. A
evidência de informações como o aumento ocorrido no coeficiente de mortalidade
neonatal é de especial importância para a identificação do problema e
organização do serviço de saúde com a implementação de soluções pertinentes.
Essa informação deve servir de base para a estruturação de políticas públicas de
saúde visando à prevenção de novos casos e a promoção de práticas de saúde
adequadas às necessidades locais. Cada localidade possui peculiaridades quanto
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a seus indicadores de saúde, não podendo haver comparações entre elas sem
que suas especificidades sejam identificadas e devidamente relacionadas. Assim,
cabe aos profissionais envolvidos, seja direta ou indiretamente, a busca constante
por informações qualificadas que subsidiem ações específicas e proporcionem a
melhoria nas condições de saúde oferecidas à população. Portanto, esforços
devem ser empreendidos no sentido de identificar e combater os determinantes
envolvidos nos óbitos neonatais para prevenir a ocorrência de mortes que já
dispõem de suporte tecnológico correspondente. REFERÊNCIAS: 1 Rouquayrol
MZ, Almeida Filho N. Introdução à Epidemiologia. 4ª Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara-Koogan; 2006. 2. Zanini RR, Moraes AB, Giugliani ERJ, Riboldi J.
Determinantes contextuais da mortalidade neonatal no Rio Grande do Sul por dois
modelos de análise. Rev Saude Publica. 2011; 45: 79-89. 3. Brasil. Ministério da
Saúde. Datasus [homepage]. Informações de saúde – Indicadores de saúde
[acesso em: 06 jun. 2011]. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dh.exe?
pact2010/pactce.def. acessado em : 27 de Agost de 2011. 4. Bezerra Filho JG,
Kerr-Pontes LRFS, Miná DL, Barreto ML. Distribuição espacial da taxa de
mortalidade infantil e principais determinantes no Ceará, Brasil, no período 20002002. Cad. Saúde Pública. 2007; 23: 1173-85. 5. Paulucci RS, Nascimento LFC.
Mortalidade neonatal em Taubaté: um estudo caso-controle. Rev. paul. pediatr.
2007; 25: 358-63.
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BCG-ID- O CUIDADO DE ENFERMAGEM (NA ATENÇÃO PRIMÁRIA
E TERCIÁRIA)1

Autores: Badolati MEM1; Nascimento MAL2; Cardim MG3; Xavier SO4.

RESUMO

A motivação para o desenvolvimento deste estudo surgiu da prática cotidiana de
cuidar de uma de suas autoras, que exerce as suas atividades de enfermagem,
tanto no âmbito da saúde pública (atenção primária), quanto no âmbito hospitalar
(atenção secundária e atenção terciária). Desse modo, ao inscrever-se no
Programa de Mestrado de Enfermagem da Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro (UNIRIO), mais especificamente, na linha de pesquisa que se
ocupa dos estudos da saúde da mulher e da criança, o objeto de preocupação
centrou-se em duas questões fundamentais, a importância da imunização BCGID, no período neonatal, e a observação da evasão a esse cuidado tão essencial,
mormente quando nos deparamos com os índices da tuberculose no Brasil e no
mundo, e com a vulnerabilidade desse grupo etário. Os altos índices da
tuberculose no Brasil e no mundo refletem a importância da aplicação da vacina
BCG para prevenção das formas graves dessa doença. No Brasil, de acordo com
o Sistema de Informação em Saúde (DATASUS, 2010), nos anos de 2002 a 2005,
1
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foram notificados 5.609 casos de tuberculose em menores de 5 anos, e dentre
estes, o estado do Rio de Janeiro teve um forte impacto com 823 casos desta
doença, ocorridas no mesmo período, com as crianças da faixa etária
supracitada. Apesar desses dados alarmantes, em um município do estado do Rio
de Janeiro, foi identificada a ocorrência da evasão de recém-nascidos para esta
ação da atenção primária, a partir do cruzamento de dados do Sistema Nacional
de Nascidos Vivos (SINASC) e o Programa de Imunização Municipal (PIM). A
prevenção de toda e qualquer patologia, assim como o cuidado à saúde, é um
direito da criança, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que
em seu Art. 4º das Disposições Preliminares, diz o seguinte: “É dever da família,
da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação 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 à convivência familiar e comunitária”. Ainda
de acordo com o ECA, em seu Art. 7º, do Capítulo I, que versa sobre o Direito à
Vida e à Saúde: “A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de
existência”. No entanto, em que pese, por um lado, todos os esforços da
ciência, na descoberta de métodos e técnicas que visem à diminuição ou a
erradicação de doenças, e por outro, o respaldo legal instituído por nações no
combate à tuberculose e a outras patologias de fácil controle, ainda assim,
veremos os índices acima mencionados aumentarem, caso ocorra à evasão da
imunização, ato que independe da criança que a ela tem direito. Sendo assim, os
Objetivos são: a) Apresentar o percentual de evasão de recém natos (RN) da
vacinação BCG-ID em um município da cidade do RJ, b) Descrever a providência
que foi implementada pela enfermeira coordenadora da saúde coletiva do referido
município para evitar essa evasão, e c) Apresentar o percentual de cobertura da
BCG-ID, após a implementação da referida providência. Metodologia: trata-se de
um estudo descritivo exploratório com abordagem quantitativa. Os dados foram
coletados do Programa de Imunização Municipal de Miguel Pereira/RJ, e, tanto a
evasão, quanto a cobertura relativa à BCG-ID, constatadas em comparação com
o número de nascidos vivos, registrados no único hospital da localidade, que
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atende a população em referência. A ação implementada pela enfermeira
coordenadora foi o prolongamento da permanência da mulher no hospital, para
que aumentasse o índice de cobertura vacinal. Resultados: demonstram que, de
um total de 1357 nascidos vivos, no período de 2002 a 2005, 30,78% não
receberam a vacina BCG-ID, e que, a partir da implementação da prorrogação da
internação materna, como garantia de vacinação do RN no âmbito hospitalar, o
percentual de cobertura, 27,66%, foi superior ao número de nascidos vivos, que
se deu pela constatação das parturientes dos municípios adjacentes optarem por
ter seus filhos na unidade em estudo, em virtude das medidas profiláticas contra a
tuberculose que estavam sendo implementadas. O envolvimento dos profissionais
era amplo, pois contava com a participação da equipe de profissionais da unidade
básica de saúde que seria deslocada para atuar no âmbito hospitalar, e com os
próprios profissionais da equipe hospitalar, desde aquele que trabalhavam na
infraestrutura, até aqueles da equipe de saúde. Além disso, também foi preciso
mobilizar os pais, com relação a essa nova conduta de atendimento, que não é
comum nas unidades hospitalares, mas que determina um diferencial no
atendimento. Todo o esforço empreendido na implantação de medidas para evitar
a evasão do RN da vacinação BCG-ID, demonstrou-se efetivo, pois, além de
termos alcançado os resultados que foram apresentados, podemos observar que
hoje, é possível ver uma mãe e seu filho saírem da unidade hospitalar com a
iniciação da imunização, com o teste do Pezinho realizado, e com todas as
orientações relativas às possíveis reações desses tratamentos, além da
importância da complementação das doses e da necessidade dos outros
imunobiológicos, até a conclusão da caderneta de vacinas. Ao término deste
estudo, considerando, por um lado, a internação do RN no hospital (atenção
secundária), e por outro, a sua imunização (atenção primária), nesse mesmo
ambiente, foi possível observar a importância da convergência dos dois focos de
atuação da equipe de enfermagem, sendo essa divisão de campos meramente
conceitual, pois, o alvo do cuidado da enfermagem é o ser humano, onde quer
que ela esteja. A implantação da estratégia no atendimento hospitalar de Miguel
Pereira, que é o único hospital da cidade, teve como dever, a sensibilização de
todas as pessoas envolvidas no processo, para alcançar o êxito desejado.
Conclusão: em virtude do exposto, conclui-se que a ação implementada
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apresentou um resultado satisfatório, devendo ser replicada em municípios onde
se observe a situação apresentada, e que o cuidado de enfermagem deve ser
abrangente e irrestrito, devendo ser dispensado, independentemente do nível de
atenção de saúde em que esteja alocado.

Descritores: Cuidados de Enfermagem; Saúde da criança; Imunização.
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CARACTERIZAÇÃO

DOS

RECÉM-NASCIDOS

COM

HEMOCULTURAS POSITIVAS DE UMA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA NEONATAL EM MATO GROSSO

Oliveira MLA 1, Goulart LS 2, Veronesi CL3*

Introdução: As infecções no período neonatal são responsáveis por um índice
significante de mortalidade e morbidade neonatal. A sepse representa a maior
complicação das infecções a qual o recém-nascido está sujeito. Para confirmação
do diagnóstico de infecção sistêmica é realizada a hemocultura, um exame
auxiliar relevante, pois seu resultado reflete diretamente na terapêutica. De
acordo com o resultado da hemocultura positiva é realizado a adequação do
tratamento farmacológico, aumentando a chance de sobrevivência do paciente
com processo infeccioso. A prevenção e o controle das infecções neonatais
representam um desafio para todos aqueles envolvidos nos cuidados hospitalares
aos recém-nascidos. O conhecimento a cerca das fontes de infecção e o modo de
transmissão são essenciais para se determinar medidas adequadas de controle
nas taxas de infecção e mortalidade neonatal. Objetivos: Avaliar o perfil dos
recém-nascidos com hemocultura positiva internados na Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal de um hospital da região sul do estado de Mato Grosso, no
ano de 2009. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo de
abordagem quantitativa. A população estudada foram recém-nascidos com
hemocultura positiva internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um
hospital da região sul do estado de Mato Grosso, no período de 1 de janeiro à 31
de dezembro de 2009. As informações foram coletadas do banco de dados da
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do referido Hospital, da
Ficha da Unidade Neonatal e dos prontuários eletrônicos da Unidade de Terapia
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Intensiva Neonatal. Foram anotadas no instrumento de coleta de dados às
informações referentes a dados demográficos, aspectos clínicos e evolução dos
pacientes. Para a análise dos resultados foi utilizada a estatística descritiva. A
presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
Júlio Muller sendo garantida a confidencialidade dos dados. A variável
dependente

estudada

foi

laudo

de

hemocultura

positiva.

As

variáveis

independentes foram: sexo, gemelaridade, local de nascimento, afecção que
motivou a internação, idade gestacional, peso ao nascer e evolução clínica.
Resultados: No período estudado houve um total de 232 admissões na Unidade,
sendo 39 com diagnóstico de sepse comprovado por hemoculturas (16,8%), que
constituíram a casuística do presente estudo. Na avaliação dos dados
epidemiológicos observou-se 17 recém-nascidos do sexo feminino e 22 do sexo
masculino, sendo 10 gemelares. Do total de 39 recém-nascidos com hemocultura
positiva, 33 (84,6%) eram de origem interna. Em relação à afecção clínica na
internação percebemos que 74,4% das internações ocorreram em decorrência da
prematuridade dos recém-nascidos, sendo a segunda causa de admissão na
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal o baixo peso ao nascimento (46,2%). A
maioria (79,5%, 31/39) dos recém-nascidos apresentavam peso de nascimento <
2500g, destes baixo peso, 14 (35,9%) nasceram com peso <1500g, sendo 4
(10,6%) <1000g. A idade gestacional predominante foi de menos de 34 semanas
(66,7%). Comparando-se o peso ao nascimento com a idade gestacional,
percebemos que a maioria (87,2%) era adequada para a idade gestacional (AIG)
e apenas 10,3% eram pequenos para a idade gestacional (PIG). Houve apenas 1
caso de grande para a idade gestacional (GIG). Relacionando os recém-nascidos
de origem interna e externa não se observou diferenças, já que nos dois grupos
prevaleceram os AIG. Após análise dos resultados, verificou-se maior incidência
de partos normais (59%). Dentre os agentes microbianos isolados nas
hemoculturas predominaram (50%) os microrganismos gram-negativos, seguidos
dos gram positivos (29,3%) e fungos (20,7%). Os principais microrganismos
isolados foram Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus coagulase negativa e
fungos. As espécies fúngicas não são identificadas pelo laboratório que realiza as
análises bacteriológicas Um percentual de 20,5% da população em estudo evoluiu
para óbito. Realizando a comparação de óbitos segundo o sexo, percebe-se que
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os óbitos ocorreram quase na mesma proporção, 4 para o sexo feminino (23,3%),
e 4 para o sexo masculino (18,2%). Analisando a idade dos recém-nascidos na
internação, percebeu-se que 36 deles (92,3%) internaram no mesmo dia em que
nasceram, devido ao fato de serem em sua maioria prematuros extremos. Os
recém-nascidos de origem externa vieram transferidos para a Unidade Neonatal
também no mesmo dia do nascimento não havendo grande diferença de
proporção entre internos e externos. O tempo de permanência na Unidade de
Terapia Intensiva, na maioria dos recém-nascidos, foi maior que 60 dias (25,6%)
entre estes, alguns com mais de 100 dias de internação. Conclusão:
Conhecendo a realidade local pode-se levantar os maiores riscos para a
ocorrência de septicemia e o conseqüente óbito nos recém-nascidos. Somado a
isto, é possível descobrir quais procedimentos estão contribuindo para a
ocorrência de infecção, a maneira de evitá-los, ou reduzir a sua chance de causar
uma conseqüente septicemia. Em fim, o conhecimento a cerca da epidemiologia
das infecções de corrente sanguínea em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal
poderá contribuir para uma assistência qualificada e responsável prestada pelos
profissionais atuantes nesta área. O fato de existir infecções evitáveis exige da
equipe de saúde responsabilidade ética, técnica e social no sentido de prover os
serviços e os profissionais de condições de prevenção de infecção, revelando-se
em um dos pontos fundamentais em todo o processo. O controle das infecções é
inerente ao processo de cuidar, estando o enfermeiro capacitado para prestar um
cuidado mais livre de riscos de infecções. O enfermeiro é considerado como um
integrante fundamental para as ações de controle de infecção nas instituições.
Por se tratar de profissionais capacitados, estes propiciam racionalização de
rotinas, padronização e mais segurança na realização dos procedimentos,
organizam o plano de cuidado assistencial e gerencia a atividade dos auxiliares e
técnicos. Além disso, o enfermeiro exerce o papel de produtor, implementador e
controlador das ações assistenciais de enfermagem. Referências: Sentalin PBR,
Sepse e choque séptico em crianças em unidade de terapia intensiva:
epidemiologia e fatores de risco para óbito. Dissertação (Mestrado em Pediatria) Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas,
2003. Pinheiro MSB, Epidemiologia da infecção hospitalar e mortalidade intrahospitalar de uma unidade de terapia intensiva neonatal em hospital de referência
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regional de São Paulo. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Ribeiro AM, Moreira JLB.
Epidemiologia e etiologia da sepse na infância. Jornal de Pediatria. 1999;
75(1):39-44.

Descritores: Recém-nascido; Sepse; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
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CONHECIMENTO

DOS

ENFERMEIROS

EM

RELAÇÃO

AO

PROCESSO DA TERAPIA INTRAVENOSA EM PEDIATRIA

Adile AGA, Almeida FA, Brandi S.

INTRODUÇÃO: A Terapia Intravenosa (TIV) é uma atividade desenvolvida
rotineiramente no cuidado dos pacientes em hospitais. É de responsabilidade
legal da equipe de enfermagem e, portanto, representa um papel de grande
importância para essa categoria profissional. As dúvidas no preparo e na
administração dos medicamentos são frequentes durante a assistência, gerando
insegurança e incerteza, o que pode levar a erros.

(1)

A TIV é definida como um

conjunto de conhecimentos e técnicas que visam à administração de soluções e
fármacos no sistema circulatório e abrangem diversos aspectos de cuidados,
como o preparo do paciente para a terapia, a escolha e a obtenção do acesso
venoso periférico, o preparo e administração de drogas e soluções, a realização
de curativos e a prevenção ou identificação precoce de complicações associadas.
Afinal, como qualquer outro cuidado prestado ao ser humano, este, também, não
está isento de complicações. A responsabilidade da equipe de enfermagem, e
especificamente dos enfermeiros, por prestar assistência qualificada, busca
reduzir complicações com foco na segurança do paciente. Os profissionais de
enfermagem devem desenvolver competência e desempenho adequado para
realizar esse procedimento, sempre alicerçados no conhecimento e nas
habilidades desenvolvidas no decorrer dos seus respectivos cursos de formação e
no desenvolvimento da vida profissional.

(1,2)

Na administração de medicamentos

pela via intravenosa, é de suma importância conhecer como são constituídas as
soluções para que se entenda como se apresentam determinadas osmolaridades.
Em recém-nascidos e crianças, os tipos de soluções utilizadas são: isotônica, que
tem aproximadamente a mesma osmolaridade que o sangue; hipotônica, que
apresenta menor número de partículas que o sangue; hipertônica, que possui
maior concentração de partículas que o sangue e a hiperosmolar que possui
concentração de partículas muito maior que o sangue.

(3)

Acreditamos que,

igualmente, os profissionais que trabalham na área, também se encontram
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desamparados, pois necessitam saber como utilizar, diluir, estocar e administrar
os medicamentos, muitas vezes sem o respaldo de evidências científicas, o que
leva à constatação de diferentes práticas realizadas em serviços de atendimento
pediátrico e até mesmo em diferentes setores de uma mesma instituição.

(4)

A

motivação para realização deste estudo está baseada no fato de que a TIV é um
assunto importante para a realidade do trabalho dos profissionais de enfermagem,
sendo necessário o incremento de processos técnico-científicos oriundos de
conhecimentos próprios da enfermagem.

(5)

Além disso, há a questão de

segurança do paciente, que atualmente é muito discutida, sendo uma das
principais metas e o principal objetivo da equipe de enfermagem. Desta forma,
decidiu-se investigar a inserção da enfermagem na prática da terapia intravenosa,
bem como o conhecimento dos profissionais em relação às principais indicações
e especificidades da TIV de acordo com a faixa etária pediátrica, a fim de
melhorar o cuidado de enfermagem.

(4)

OBJETIVOS: Identificar o conhecimento

dos enfermeiros em relação à realização segura e eficaz da terapia intravenosa
em crianças; Elaborar estratégias educativas para a equipe de enfermagem,
relacionadas aos principais déficits de conhecimentos identificados entre os
enfermeiros. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva
exploratória, de abordagem quantitativa, desenvolvida em um hospital particular
de grande porte da cidade de São Paulo. Os dados foram coletados por meio do
preenchimento de um questionário constituído de duas partes. A primeira referese aos dados de identificação e perfil dos enfermeiros, contendo oito questões de
múltipla escolha. A segunda parte refere-se ao conhecimento dos enfermeiros
sobre a terapia intravenosa em crianças, contendo vinte questões de múltipla
escolha elaboradas com base no protocolo institucional de Terapia Intravenosa
(TIV) do Hospital Israelita Albert Einstein.

(5)

RESULTADOS: Analisando-se

inicialmente o desempenho dos enfermeiros em relação ao conhecimento sobre a
TIV em pediatria, verifica-se que das 20 questões respondidas por eles, o número
de acertos variou entre nove e 17, sendo que a média de acertos foi de 13,5
(desvio padrão = 2,1). Analisando-se, agora, cada uma das questões, verifica-se
que 15 delas foram respondidas corretamente pela maioria dos enfermeiros,
sendo que o número de enfermeiros que acertou cada uma destas questões
variou de 17 (65,7%) a 26 (100%). Em apenas cinco questões, identificou-se um
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menor número de enfermeiros que responderam corretamente a questão,
variando de sete (26,9%) e 12 (46,2%) enfermeiros. Estas cinco questões
correspondem aos itens cinco, seis, sete, 11 e 13 do questionário, referindo-se
aos seguintes assuntos: influência dos tipos de cateteres agulhados na ocorrência
de complicações na TIV; importância da escolha adequada do local de punção
para obtenção do acesso venoso na prevenção de complicações; e identificação
correta de complicações e emprego adequado de condutas como o uso de
compressas e a retirada do cateter. Para abordar os déficits de conhecimentos
identificados entre os enfermeiros do estudo foram propostas três estratégias: um
curso de atualização com três horas de duração; elaboração de cartazes
contendo informações sobre o protocolo institucional de TIV correspondentes aos
déficits de conhecimento identificados, para serem afixados em mural; e folhetos
contemplando estas mesmas informações, que deveram ser entregues ao final do
curso de capacitação. CONCLUSÃO: Com base na análise de dados, pode-se
concluir que os enfermeiros obtiveram um bom desempenho no questionário
aplicado, visto que a maioria das questões (15; 57,7%) foram respondidas
corretamente pela maioria dos enfermeiros. Apesar disso, algumas das questões
tiveram um índice menor de acertos, inferior a 50%, evidenciando alguns déficits
de conhecimento. Estes resultados evidenciam a importância de se trabalhar
continuamente, junto à equipe de enfermagem, desenvolvendo ações de
educação permanente no sentido de aprimorar o desempenho destes
profissionais, a fim de se alcançar padrões de excelência na qualidade da
assistência no que se refere à TIV.

* Discente do oitavo semestre do Curso de Graduação em Enfermagem da
Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein (FEHIAE).
** Enfermeira. Doutora em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade
de São Paulo. Docente da FEHIAE. Orientadora.
*** Enfermeira. Especialista em Criança de Alto Risco pelo Instituto da Criança do
HCFMUSP. Enfermeira Sênior da UTI Pediátrica do Hospital Israelita Albert
Einstein (HIAE). Coorientadora.
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CRENÇAS E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS PELOS CUIDADORES
AO

TRATAMENTO

DE

CRIANÇAS

COM

CARDIOPATIAS

CONGÊNITAS
Autores
Bueno GCV, Campos CJG
Resumo
Cardiopatias congênitas são patologias que surgem durante o desenvolvimento
fetal,

provocando

alterações

anatômicas

cardíacas

ou

circulatórias1.

Aproximadamente, 1% dos bebês nascidos vivos no mundo apresentam alguma
anomalia cardíaca ao nascimento2. Cada família precisa de um período para
assimilar todo o significado que é ter um filho cardiopata, entretanto as
necessidades de tratamento imediato de algumas cardiopatias não permitem isso.
A criança portadora desta patologia dependerá de um cuidador, que na grande
maioria das vezes, é a própria mãe. Para a família, a mãe é a pessoa mais capaz
de decidir e cuidar da criança3. Ela é responsável pelos cuidados específicos em
relação à alimentação, atividade física e administração de medicamentos em
domicílio. As crenças relacionadas à causa da doença e à manutenção do
tratamento constituem parte da herança cultural da família; elas influenciam o
modo pelo qual os cuidadores lidam com o problema de saúde e a maneira pela
qual respondem aos profissionais de saúde4. Alguns modelos teóricos
apresentados na literatura dos últimos anos tentam explicar a adoção de
determinados comportamentos, dentre eles, destaca-se o Modelo de Crenças em
Saúde (MCS), desenvolvido por Rosenstock em 19665. Destacam-se duas
variáveis importantes na tomada de decisão a motivação em saúde e a crença
individual de saúde que cada indivíduo apresenta. Este trabalho estudou os
significados e as crenças atribuídas pelos cuidadores ao tratamento de crianças
com cardiopatias congênitas, utilizando o referencial teórico do MCS.Trata-se de
um estudo de caso, realizado na unidade de internação de um Hospital
Universitário do interior de São Paulo. Participou do estudo oito cuidadoras que
acompanhavam crianças portadoras de qualquer tipo de cardiopatia congênita,
com até 12 anos de idade incompletos. Foram realizadas entrevistas
semidirigidas, gravadas e transcritas para análise dos dados. A escolha das
cuidadoras seguiu a técnica de amostragem proposital e a delimitação da amostra
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se deu através da técnica de saturação teórica. Foram criadas quatro categorias a
priore, utilizando a técnica de análise de conteúdo e as dimensões do referencial
teórico de MCS. São elas: “susceptibilidade da doença da criança cardiopata;
severidade da doença da criança cardiopata; benefícios percebidos ao longo do
tratamento e barreiras percebidas no seguimento do tratamento”. Surgiram outros
temas durante a análise das entrevistas, mas que foram contemplados em
subcategorias. Em relação, a susceptibilidade da doença percebida pelo cuidador
pode-se dizer que elas se enquadram em dois grupos: cuidadores que negam
qualquer possibilidade de agravar o estado da criança e os cuidadores que
conseguem perceber a possibilidade do agravo da doença. Ao estudar estes dois
grupos, é possível observar que os cuidadores só conseguem perceber a doença
quando ela se manifesta de alguma maneira; crianças que não apresentam
sintomas e que conseguem realizar as atividades do cotidiano pertinentes a sua
idade não são consideradas doentes. Isso dificulta a percepção do cuidador
quanto à possibilidade da doença se agravar e, quando isso acontece, fica mais
difícil entender e vivenciar esta situação. A percepção da severidade da doença,
que esteve presente nas falas, em relação aos tipos de conseqüências que esta
doença pode acarretar, como a sensação de impotência do cuidador frente a dor
da criança, as interrupções nas atividades cotidianas, as mudanças nas relações
familiares e o medo que esta patologia gera às cuidadoras. Os sentimentos de
medo, desamparo e impotência que emergiram nas falas foram relatados pelas
cuidadoras quando se depara com situações difíceis do tratamento, como quando
elas presenciam os sintomas da criança, quando precisam autorizar a realização
de um procedimento cirúrgico ou durante procedimentos dolorosos, que ocorrem
durante as hospitalizações. Dentre todos os medos relatados, o medo da morte
esteve presente em todas as entrevistas. Pode-se dizer que a cardiopatia
congênita, por ser uma doença crônica, pode gerar este tipo de sentimento. As
facilidades e benefícios que os cuidadores vivenciaram durante o tratamento
foram vários, isso gerou um compromisso maior destes cuidadores para com o
tratamento desta criança. Porém, o benefício que se destacou foi conseguir
acompanhamento em uma instituição terciária. Outro facilitador em destaque foi a
importância que os cuidadores dão ao entendimento e cumprimento das
orientações médicas e ao comparecimento às consultas. Nas falas dos
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cuidadores só foram abordados às orientações médicas, em nenhum momento foi
abordado às orientações da enfermagem, sendo um ponto negativo a ser refletido
pelos enfermeiros, que muitas vezes, assumem muitas responsabilidades em seu
processo de trabalho e esquece-se de realizar seu papel de educador,
principalmente, quando se trata de crianças com doenças crônicas, as quais
podem agravar-se, podendo resultar em hospitalização evitáveis. Sem dúvida, o
maior benefício, que permeia todas as fases do tratamento da criança, é a fé. A fé
dá força e sustentação para o cuidador acompanhar esta criança e superar todas
as barreiras para cumprir o tratamento adequadamente. As barreiras citadas
pelos cuidadores, como situações difíceis que tiveram que vivenciar no
tratamento, mas que não deixaram de seguir em frente foram: ausência da
participação do pai no tratamento do filho, dificuldades de entendimento dos
cuidados necessários à criança em domicílio, como dificuldade na administração
dos medicamentos e dificuldades em adaptar a casa à nova criança com
demandas especiais. A falta de citação do enfermeiro nas falas das cuidadoras é
um resultado preocupante e emerge discussões necessárias sobre o papel que o
enfermeiro está exercendo nas instituições de saúde. As cardiopatias congênitas
são patologias complexas, que requerem treinamentos e atualizações constantes
para acompanhar o desenvolvimento tecnológico que permite melhor prognóstico
e, consequentemente, o aumento da sobrevida a estas crianças. É imprescindível
que o enfermeiro e toda sua equipe se capacitem para realizar cuidados, orientar
e acompanhar a criança e o cuidador em cenários tão diferentes e peculiares. A
cuidadora permanece em tempo integral na unidade hospitalar desde 1990, mas
até hoje, temos dificuldade de reorganizar o nosso processo de trabalho para
incluí-la no cuidado da criança. É um desafio que precisamos vencer para
realmente sabermos trabalhar com o cuidado centrado na criança e sua família. A
mãe, dentre todos os membros da família, merece atenção especial da equipe de
enfermagem. Elas devem ser inseridas nos cuidados da criança durante sua
hospitalização para se sentirem seguras na continuidade destes em domicílio.
Além do preparo técnico para realização de alguns cuidados, a equipe de
enfermagem não deve esquecer do preparo psicológico, para conseguirem
compreender os sentimentos que emergem durante o tratamento das crianças
com cardiopatias congênitas. 1- 0´Brien, P. A criança com disfunção
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cardiovascular. In: Wong Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 7ª edição. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2006; 2-American Heart Association (AHA) [home page on
Internet]
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CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SAÚDE E OS
PROGRAMAS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR

Silva JG*, Souza NC**, Leal RJ***
O atendimento domiciliar encontra respaldo legal na Lei Orgânica de Saúde nº
8.080 no artigo 19-I que diz: “São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de
Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar” ¹, defendendo então
como direito de qualquer sujeito este tipo de atendimento quando julgado pela
equipe de saúde multiprofissional necessário e haja possibilidade da inserção em
domicílio dos recursos necessários. Este estudo tem por objeto os programas de
atendimento domiciliar interdisciplinar existentes no Rio de Janeiro, no que diz
respeito a suas características e disponibilidade de atendimento. Os objetivos do
estudo são: identificar os programas de atendimento domiciliar presentes na
literatura científica e quais os relacionados ao atendimento infantil; descrever
quais são os programas de atendimento domiciliar voltado para o público infantil;
e discutir as implicações para o desenvolvimento dos programas de atendimento
domiciliar à criança, em especial às crianças com necessidades especiais de
saúde. A maior sobrevivência de crianças frente a agravos perinatais, doenças
crônicas e traumas decorre dos benefícios da rápida evolução das indústrias de
medicamentos e equipamentos. Essas crianças são denominadas na literatura
internacional de Children With Special Health Care Needs (CSHCN), e no Brasil,
como Crianças com Necessidades Especiais de Saúde (CRIANES) ². Este estudo
torna-se relevante a partir da importância do atendimento domiciliar para crianças
com necessidades especiais de saúde tomando por base a garantia de direitos
estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA de 1990 e a Lei Orgânica da Saúde – 8.080, os quais
garantem direitos inalienáveis a todo o cidadão e à criança brasileira, minimizando
*Aluna do 7º Período do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery,
Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: julyanagall@hotmail.com
**

Aluna do 7º Período do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery,
Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: natale_duda@hotmail.com
***Enfermeiro. Doutor em Enfermagem. Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem Materno
Infantil da Escola de Enfermagem Anna Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pesquisador do
Núcleo de Pesquisa de Enfermagem em Saúde da Criança - NUPESC. E-mail: rjleal@globo.com
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a invisibilidade imposta pela doença crônica. Entretanto a inclusão delas é uma
questão a parte para o estabelecimento de ações de políticas sob tutela do
Estado, na proteção aos direitos dessas crianças a uma convivência familiar e
social digna ³. As CRIANES constituem uma clientela inédita, representando,
portanto, uma realidade nova e um desafio para os profissionais de saúde, em
especial, para os de enfermagem. Na assistência cotidiana, esses profissionais se
defrontam com internações prolongadas, inúmeras reinternações e aumento da
complexidade diagnóstica. Após a alta hospitalar, há uma ausência de
conhecimento sobre as dimensões objetivas das demandas de cuidados que
fundamentam as ações de cuidar, das famílias no domicílio e, da enfermagem no
seguimento ambulatorial e domiciliar 4. As questões norteadoras que embasaram
nosso estudo foram: Quais são os programas de atendimento domiciliar presentes
na literatura científica e quais os relacionados ao atendimento infantil?; Como se
apresentam os programas de atendimento domiciliar voltado para o público
infantil?; Quais as implicações para o desenvolvimento do programa de
atendimento domiciliar à criança, em especial às crianças com necessidades
especiais de saúde?. A pesquisa em questão é de natureza qualitativa, e a fim de
compreender o funcionamento do atendimento domiciliar a crianças na
perspectiva legal o método empregado para a realização desse estudo se baseou
em uma revisão bibliográfica realizada através de pesquisa a base de dados,
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Google
Acadêmico, SCIELO e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), buscando identificar
estudos publicados no período compreendido entre 1990 e 2011, que estivessem
em português. A escolha desse período foi baseada na formulação do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei Orgânica da saúde, ambas
homologadas em 1990, visando maior valorização dos direitos dessa faixa etária.
Para a busca dos dados foram utilizados os descritores descritos na rede do
DEC’s Atendimento Domiciliar; Assistência domiciliar e assistência domiciliar
*Aluna do 7º Período do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery,
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infantil; cuidado domiciliar. Após esta etapa partiu-se para uma revisão
sistemática dos títulos e resumos a fim de selecionar os artigos a serem lidos
integralmente. Sinteticamente, avaliou-se se havia clareza: na descrição de
hipóteses ou objetivos do estudo; quanto aos principais desfechos a serem
medidos; quanto às características dos pacientes incluídos; quanto às
intervenções de interesse e quanto aos principais achados do estudo. Aqueles
que preencheram os critérios de inclusão foram avaliados e pontuados conforme
os critérios. A análise dos dados encontrados foi baseada em Triviños. Este autor
lista as diferentes fases da análise de dados. Ele utiliza a mesma classificação de
Bardin, porém diferenciando-se em alguma nomenclatura e salientando alguns
aspectos da própria teoria do autor. Assim, denomina as fases como pré-análise,
descrição analítica e interpretação inferencial. Entretanto, por mais que se devam
respeitar certas “regras” e que se salientem as diferentes fases e etapas no
emprego, a análise de conteúdo não deve ser considerada e trabalhada como
modelo exato e rígido 5. O processo de leituras e re-leituras até a exaustão e com
a saturação dos dados chegou-se a formação das categorias temáticas
intituladas: “Uma estratégia para a desospitalização, “Vantagens e dificuldades da
implementação do atendimento”, “Uma experiência para a enfermagem e a
enfermagem pediátrica”, “A família como agente cuidador na assistência
domiciliar. A partir da análise crítica-reflexiva destas categorias foi possível
identificar as principais problemáticas e os benefícios da Internação domiciliar,
explicitando a integração entre a família, usuário e equipe de saúde de modo que
o cuidado seja efetivo e pleno. Além disso, foi possível entender, principalmente,
a importância do enfermeiro iniciar as atividades educativas ainda durante a
internação do doente crônico, utilizando todos os momentos disponíveis para
orientar e educar o cuidador familiar e o doente. Dessa maneira trouxe à tona
elementos importantes da assistência domiciliar, que vem a contribuir na
implementação de políticas públicas que permitam manter o doente, e
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principalmente a criança em seu domicílio. Demonstrou também a necessidade
da ampliação dos serviços de atenção e internação domiciliar até que todas as
famílias que dela necessitem possam ter acesso irrestrito e pleno.Como
dificuldades identificou-se que por parte da família e da equipe de saúde tem sua
rotina modificada em consequência da inserção de tecnologias jamais vivenciadas
e o contato com a família que se torna usuária, junto com a criança, de todo o
processo para a internação em domicílio. Com isso, observou-se a dificuldade em
treinamentos que promovam o cuidado correto e empenho por parte dos
profissionais em realizar este tipo de educação, muitas vezes pelos mesmos não
serem capazes de se tornar agentes educadores, dificuldade de relação com a
família e até mesmo dúvidas sobre a internação domiciliar. Em outra vertente, os
benefícios alcançados se tornam mais importantes do que as barreiras a serem
vencidas, uma vez que o processo de desospitalização traz melhorias ao setor
hospitalar, principalmente financeiras, e ao paciente que tem seu estado físico,
psíquico e mental na medida do possível melhorado e preservado. Assim o
atendimento ou os programas de atendimento domiciliar devem ser efetivamente
vistos como uma política de Estado o que poderia proporcionar de forma efetiva
uma melhor qualidade de vida para a criança e seus familiares bem como uma
melhoria da qualidade da assistência das instituições hospitalares, as quais
estariam voltadas única e exclusivamente para outras demandas de saúde que
não aquelas de caráter crônicos de longa permanência, além de proporcionar a
otimização de procedimentos e conseqüentemente a diminuição dos custos
hospitalares. Descritores: Assistência Domiciliar, Saúde da Criança, Cuidado de
Enfermagem. Referências: 1-Presidência da República Casa Subchefia para
Assuntos Jurídicos Civil. LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990.
Disponível

em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm

2-NEVES,
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Alegre (RS), v 29, n 2,p.182-190, jun 2008. 3- RJ. Os (Des) Caminhos dos
Cuidados às Crianças com Necessidades Especiais de Saúde no Discurso das
Famílias: subsídios para uma política de seguimento. Roberto José Leal. Rio de
Janeiro: UFRJ/EEAN, 2007. xvii, 141p. 4-Cabral IE, Moraes JRMM, Santos FF. O
egresso da terapia intensiva neonatal de três instituições públicas e a demanda
de cuidados especiais. Esc Anna Nery Rev Enferm. 2003 Ago; 7(2):211-8. 5Triviños, A. (1987). Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas.
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DESCRIÇÃO BACTERIOLÓGICA DE BRINQUEDO UTILIZADO EM
UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA.

Almeida MCC, Correa I

A experiência da hospitalização na infância é potencialmente traumática, pois
pode acarretar sentimentos diversos como medo e ansiedade diante dessa
situação ameaçadora, podendo comprometer seu processo de desenvolvimento e
interação social (1). A hospitalização de uma criança é um desafio a ser enfrentado
por todos os que estão envolvidos nesse processo. É uma situação considerada
determinadora de estresse, que pode fazer com que a criança internada fique
emocionalmente traumatizada em maior grau do que está fisicamente doente. É
perceptível a mudança de comportamento da criança doente; fazendo com que
nesse momento ocorra a necessidade não apenas do cuidado técnico, mas
também o carinho e a atenção são fatores de extrema importância para a
recuperação da saúde da criança

(2,3)

. Diante dessa situação, a criança precisa

ser acolhida, compreendida e respeitada e o profissional de saúde que a atende
deve ser capaz de compreender a situação de fragilidade da criança, pois ela
precisa ver nele o indivíduo que a entenda e respeite

(3)

. O processo de

internação hospitalar da criança sofreu grandes mudanças nos últimos tempos, e
ora vem se delineando com ações como a criação de adequação do ambiente
hospitalar para facilitar sua estada, utilizando-se de recursos como a presença de
brinquedos, de educadores e a possibilidade de um acompanhante. Tais ações
contribuem positivamente para essa nova fase da experiência da hospitalização
infantil (1). Encontramos algumas práticas de atenção à criança hospitalizada onde
os profissionais utilizam o brincar como estratégia de intervenção no campo da
saúde da criança, não apenas como recreação, mas como abordagem
terapêutica. Estudo refere que o brincar exige muito conhecimento teórico tanto
quanto outras técnicas de cuidados e procedimentos

(1)

. Estudos comprovaram a

importância do brincar para o desenvolvimento sensório-motor e intelectual da
criança, assim como sua importância no processo de socialização, no

272

desenvolvimento e aperfeiçoamento da criatividade e autoconsciência, além da
1

importância da formulação dos valores morais. O brincar está caracterizado

como linguagem, como forma de expressão e é uma maneira de a criança
receber o mundo. Permite estabelecer um relacionamento de uma maneira
segura, assim a enfermagem pode utilizar-se da técnica do brinquedo terapêutico
como um todo

(3,4)

. O hospital que faz uso dos brinquedos como um recurso

terapêutico tem que elaborar rotinas para a limpeza e a desinfecção desses
materiais e medidas profiláticas, considerando a possível transmissão de
patógenos pelos brinquedos que podem distribuir microrganismos para todos os
que deles se utilizarem. As crianças podem estar expostas a infecções cruzadas
porque elas compartilham os brinquedos presentes no ambiente hospitalar onde
estão internadas

(5)

. Sabendo que a hospitalização de uma criança pode trazer

além dos riscos psicológicos, os riscos que o ambiente hospitalar facilita para o
desenvolvimento de uma infecção e consequentemente atraso da recuperação na
saúde; e ciente da necessidade de instrumentos que possam amenizar esses
riscos e fatores de estresses, como os brinquedos, há que se considerar que o
brinquedo pode ser um veículo na transmissão de microrganismos devido ao fato
dos brinquedos serem compartilhados entre as crianças internadas. O objetivo
deste estudo foi: descrever as condições bacteriológicas dos brinquedos de
plástico utilizados na unidade de internação pediátrica do Hospital Estadual Bauru
(HEB). O referencial metodológico foi descritivo e quantitativo e a casuística foi
composta por crianças com idade pré-escolar (03 aos 05 anos) e idade escolar
(06 aos 10 anos), dos sexos masculinos e femininos, nos meses de Junho a
Setembro de 2009. O número de participantes em cada faixa de idade foi
estabelecido a partir do número de internações que ocorrem na unidade de
internação pediátrica do Hospital Estadual Bauru. O total de crianças observadas
foi de 180, subdivididas em pré-escolar (90) e escolar (90), perfazendo um total
de 900 amostras, considerando todos os momentos de coleta de amostragem,
pois para cada criança observada foi coletada uma amostra de swab da mão
1-Enfermeira. Mestre em Enfermagem. almeida_ma@hotmail.com
Bauru-SP
Tel. (14) 31037777
2-Enfermeira. Profa Dra no Curso de Mestrado Profissionalizante em Enfermagem do Departamento de Enfermagem da Faculdade de
Medicina de Botucatu-UNESP. icorrea@fmb.unesp.br
Botucatu-SP
Tel. (14) 38116070
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direita e da esquerda e mais 3 amostras no brinquedo. A amostragem foi
realizada utilizando swab estéril em três momentos: no primeiro momento
realizou-se a coleta de swab das mãos das crianças e do brinquedo antes de
iniciar a brincadeira (Momento 1), no segundo momento coletou-se a amostra
imediatamente após a brincadeira (Momento 2) e no terceiro momento houve a
coleta de swab no brinquedo após o processo de higienização com álcool 70%
(Momento 3). Após as coletas, as amostras foram encaminhadas para o
laboratório de Análises Clínicas do Hospital Estadual Bauru onde foi realizada a
semeadura das amostras em meios de cultura Ágar MacConkey e Manitol. Após
24 horas, observava-se a presença ou não de crescimento bacteriano. Quando
havia crescimento bacteriano, seguia-se para a identificação do achado e, quando
não havia crescimento bacteriano, mantinha-se a amostra na estufa por mais 24
horas para determiná-la como presente ou ausente de crescimento bacteriano.
Seguidamente realizou-se o antibiograma e o teste de sensibilidade “in vitro”
frente a produtos de higiene hospitalar por meio do método de difusão em Gel de
Ágar. Os produtos de higiene utilizados foram clorexidina alcoólica 2%, clorexidina
degermante 2%, álcool 70%, hipoclorito 1% e mistura de água e sabão neutro. Os
resultados obtidos mostraram que houve, na maioria dos achados, a presença do
crescimento bacteriano nas mãos das crianças em idade pré-escolar e escolar.
Houve, no brinquedo, presença de crescimento bacteriano nas amostras do
Momento 2 - imediatamente após a brincadeira e até mesmo nas amostras do
Momento 3 - após a higiene do brinquedo com álcool 70%. As bactérias isoladas
neste estudo foram: Stafilococcus coagulase negativa, Stafilococcus aureus,
Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter. Apenas algumas amostras com
presença de Stafilococcus coagulase negativa apresentaram resistência ao
antibiótico Oxacilina. Frente às bactérias isoladas “in vitro”, os produtos de higiene
utilizados no estudo que apresentaram sensibilidade foram: a clorexidina alcoólica
2% como o produto mais sensível, seguida da clorexidina degermante 2%. O
álcool 70% e o hipoclorito de sódio 1% apresentam pouca sensibilidade. A água e
sabão foram resistentes frente às bactérias isoladas nas amostras das mãos e do
brinquedo. Concluiu-se que o brinquedo utilizado em unidade de internação
pediátrica pode ser veículo na transmissão de microrganismos e que há a
necessidade de instalar rotinas para a higienização dos brinquedos, utilizando o
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produto de higiene de maior eficácia para a higienização dos brinquedos de
plástico compartilhados pelas crianças em processo de internação hospitalar.
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ESTRESSE E A EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE
TERAPIA

INTENSIVA

NEONATAL:

IDENTIFICANDO,

QUALIFICANDO E PROPONDO INTERVENÇÕES.
Autores
Mendonça ARB; Bittes Junior A.
Resumo
ESTRESSE E A EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA NEONATAL: IDENTIFICANDO, QUALIFICANDO E PROPONDO
INTERVENÇÕES. MENDONÇA, ARB de. BITTES, AJ. Introdução:O estresse
ocupacional se destaca como de especial importância, principalmente em
algumas profissões como a enfermagem. Segundo referências a Enfermagem é a
2º ocupação de mais alto risco, assim classificada pela Organização Internacional
do Trabalho (OIT). Pode-se entender como os agentes estressores atuam na
equipe de enfermagem por ser um trabalho tão desgastante, conviverem com o
sofrimento, dor e morte de modo tão freqüente. É descrita na literatura que os
inúmeros estressores existentes na unidade como a dupla jornada de trabalho,
turno noturno, alta responsabilidade devido à complexidade dos pacientes e sua
idade,a relação interpessoal entre equipe e os familiares pode criar reações
disfóricas e depressivas nos profissionais comprometendo seu julgamento critico.
Acredita-se então que se deve respeitar-se a individualidade do profissional, suas
vivencias, medos e angustias, valorizando o profissional e oferecendo suporte
adequado para que este não desenvolva desordens psicossomáticas como o
estresse ocupacional. Deve-se trazer a Humanização não apenas no nível do
atendimento ao paciente, mas também ao apoio e suporte aos profissionais que
encontram-se

sobrecarregados

e

emocionalmente

esgotados.

Objetivos:

Conhecer a realidade de trabalho da equipe de Enfermagem em UTI Neonatal
avaliando seu nível de estresse; natureza dos estressores, possíveis sinais e
sintomas apresentados; a percepção dos mesmos quanto ao peso dos
estressores em sua vida pessoal e profissional. Metodologia: Desenvolveu-se
uma pesquisa de caráter descritivo-exploratório, em um hospital paulistano de
grande porte, referência na área em questão, Hospital e Maternidade São Luiz,
unidade Itaim, sob aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa protocolo numero
235/10 dia 22 de setembro de 2010. A presente pesquisa transcorreu na Unidade
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Itaim sob supervisão da Enfermeira chefe do setor nos dias 15 e 16 de outubro de
2010, abrangendo os turnos manhã, tarde e noite. Foi aplicado um “Inventário de
estresse em unidade de terapia intensiva neonatal” especialmente desenvolvido
para os presentes fins, composto por 46 questões que caracterizam a faixa etária,
gênero, nível educacional, sinais e sintomas de estresse, qualidade de vida,
tarefas técnicas da unidade e a relação interpessoal entre a equipe. tendo como
parâmetros o WHOQOL-100, questionário da Organização Mundial de Saúde que
caracteriza questões à respeito da qualidade de vida dos indivíduos de uma forma
geral, e a “Escala Bianchi de Stress”,do ano de 2000, referencial em identificação
de estresse em enfermeiros. Foi utilizado também o software de mensuração
“Estressômetro”, que pontua em qual nível de estresse o individuo se encontra,
possibilitando assim identificarmos em qual das fases do estresse este se
encontra e qual o risco para sua saúde e desempenho profissional. Juntamente
com os formulários de pesquisa, disponibilizou-se o “Termo de Consentimento
Livre Esclarecido” que forneceu dados pertinentes à pesquisa, à não
obrigatoriedade a participação e o sigilo das respostas, cabendo apenas aos
pesquisadores os dados obtidos. Foram entrevistados no total 86 profissionais de
enfermagem, sendo a amostra composta por 14 auxiliares de enfermagem, 56
técnicos de enfermagem e 16 enfermeiros, atuantes no período manhã, tarde e
noite, sendo pertinente ressaltar que estes foram selecionados mediante ao
critério de inclusão de pertencerem à Unidade de Terapia Intensiva Neonatal por
um período mínimo de 30 dias, não podendo então ter retornado de férias,
licenças, etc que resultassem em uma interrupção no período de trabalho. Os
resultados foram analisados sobre a ótica da bioestatistica, através do
agrupamento de questões por categorias como dados biográficos, qualidade de
vida, atividades e rotinas de trabalho possivelmente estressoras e apresentadas
por meio de tabelas e figuras. RESULTADOS: Identificou-se que vários fatores
estão relacionados de forma à predispor o individuo ao estresse como a faixa
etária elevada, incidência de funcionários com mais de 10 anos de serviço
prestado na unidade turno noturno e estado civil casado. Ainda, observou-se que
em grande parte, estes fatores estavam relacionados entre si, elevando ainda
mais o risco de elevação do nível de estresse, por se tratar de um funcionário com
idade mais elevada (média 40 anos), alteração do ciclo circadiano, exposição
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prolongada à unidade e a dupla jornada de trabalho, unidadexcasa. Evidenciou-se
também, o comprometimento da qualidade de vida dos funcionários, sendo
caracterizado mais comprometimento nas categorias auxiliar de enfermagem e
enfermeiro, que relatam a dificuldade em relaxar, em dormir, na satisfação
pessoal com a vida e com suas habilidades técnicas. Quanto ao quesito estresse
gerado

pela

unidade,

os

enfermeiros

demonstraram

também

grande

acometimento por estresse, evidenciando o gerenciamento da unidade, a
interação entre a equipe, o óbito do paciente e o lidar com os familiares como
situações de maior estresse. Percebe-se uma tendência nas respostas dos
auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem, que pontuam também estas
atividades como as mais estressantes. Demonstra-se que em grande parte, os
sintomas físicos de estresse estão presentes, como dor de cabeça, dores
musculares, alterações gastrointestinais, alterações de apetite, sono, pico
hipertensivo, insônia, ansiedade, acometendo cerca de 80% da população
pesquisada, estes também variando entre as fases de resistência e exaustão de
estresse,

que

levando

a

interferência

na

qualidade

de

vida

dos

indivíduos.CONCLUSÃO: Sendo assim, destaca-se a importância e a relevância
da aplicação e implementação de indicadores de qualidade como o apresentado
por esta pesquisa – Inventário de estresse na unidade de terapia intensiva
neonatal – para que se possa então, fazer um levantamento dos sinais e
sintomas, nível de estresse, e de maior importância, quais são os estressores
mais influentes na equipe e o impacto que eles têm sob suas vidas. Com isso,
pode-se então traçar um perfil do estressor, um diagnóstico da equipe, e
implementar intervenções, humanizando assim não apenas a assistência e o
serviço oferecido ao paciente, mas também a relação gestor-colaborador.
Valorizando o profissional e oferecendo intervenções, você melhora sua qualidade
de vida, diminui o estresse laboral, aumenta sua satisfação com o ambiente de
trabalho, promove o estimulo positivo e promove assim, de forma indireta a
melhora da assistência prestada aos pacientes. Demonstramos assim, a
importância das

terapias

voltadas

para os

colaboradores anteriormente

apresentadas na pesquisa, como técnicas de liderança e gestão, técnicas de
meditação e respiração. Também destaca-se o apoio psicológico que pode e deve
ser oferecido a estes profissionais, uma vez identificados os estressores mais
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recorrentes os de nível psicológico, pontuando os níveis alarmantes de estresse
na equipe, formando assim uma assistência interdisciplinar e voltada para a
realidade individual apresentada por cada unidade. Descritores: ciência e saúde;
denominações

de

grupos;

fenômenos

e

processos.
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BRINQUEDO
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ASSISTÊNCIA À CRIANÇA PORTADORA DE DIABETES TIPO 11
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RESUMO:
O Diabetes mellitus faz parte de um grupo de doenças metabólicas e tem por
principal característica a hiperglicemia, sendo resultante de defeitos de secreção
e/ou da ação da insulina. Está geralmente associado a uma série de complicações,
disfunções e insuficiência de vários órgãos.Atualmente o diabetes mellitus é
considerado um dos mais importantes problemas de Saúde Pública, pelo número de
pessoas afetadas e incapacitadas, pela mortalidade e pelos altos custos utilizados no
controle e tratamento das suas complicações. A Atenção Primária à Saúde deveria
atuar no sentido de prevenir e tratar os casos confirmados de Diabetes, buscando a
redução dos fatores de risco como, sedentarismo; obesidade; hábitos alimentares
não saudáveis, e ainda, a identificação e tratamento dos pacientes de alto risco para
diabetes (prevenção primária); a identificação e tratamento de casos ainda não
diagnosticados (prevenção secundária); e a intensificação no controle dos casos já
diagnosticados, visando à prevenção de complicações agudas e crônicas (prevenção
terciária).O tratamento do Diabetes Mellitus envolve uma série de fatores que
modificam o estilo de vida do paciente, sendo complicado, doloroso, exigindo
autodisciplina. Os possíveis envolvem insulinoterapia; reeducação alimentar;
conhecimentos sobre a habilidade de autoaplicação da insulina; autocontrole da
glicemia e atividade física regular. Nesse sentido o apoio familiar e de amigos é
imprescindível para o sucesso da terapêutica.Quando o diabetes acomete crianças a
1 Eixo Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família
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2 Enfermeira Assistencial do Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da
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Enfermagem Saúde da Criança e do Adolescente. E-mail: deasilvia2000@yahoo.com.br. Tel (Brasil):
(83) 88286555- 32234744.
3 Enfermeira. Doutorado em Enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo (2001). Docente Adjunto II da Universidade Federal da Paraíba na área de
Enfermagem Pediátrica. E-mail:neucollet@gmail.com
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terapêutica se torma muito mais complicada, por ser, como dito anteriormente, um
tratamento doloroso e contínuo, exigindo da família empenho pela dependência da
criança.O controle glicêmico e a aplicação da insulina é uma rotina difícil de ser
vivenciada tanto pela criança como pela família, uma vez que a criança,
principalmente aquelas em idade pré-escolar não compreendem a necessidade do
procedimento, sentindo-se castigadas pelos pais por algo que tenham feito. O uso do
brinquedo terapêutico auxilia a criança a compreender esta realidade, minimizando
os traumas decorrentes das intervenções dolorosas e contínuas no cotidiano. A
dinâmica do brinquedo terapêutico além de auxiliar a criança na compreensão e da
necessidade do mesmo, permite que ela exteriorize seus sentimentos de dor e
ansiedade, passando a aceitar e cooperar. Essa preparação deve ser realizada por
um profissional da equipe que já tenha estabelecido uma relação de confiança com a
criança.Este estudo tem por objetivo relatar a eficácia do brinquedo terapêutico como
instrumento a ser utilizado na assistência a crianças portadoras de diabetes mellitus
tipo 1.Trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa do tipo relato
de experiência desenvolvida no Ambulatório de Pediatria do Hospital Universitário
Lauro Wanderley (HULW), na cidade de João Pessoa-PB. Participou do estudo uma
criança do sexo masculino, de 6 anos, portadora de Diabetes mellitus tipo I. Os
dados foram registrados em impresso próprio da instituição, bem como, no livro de
Registro de Consulta de Enfermagem e em Diário de Campo em uma Consulta de
Enfermagem realizada no mês de abril de 2011.Vale ressaltar que durante o estudo
foram observados os aspectos éticos em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos
(Parecer nº 222/09), contidos na Resolução 196/96 do CNS – Ministério da Saúde e
a Resolução 311/2007 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). O
responsável pela criança assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
IMS, sexo masculino, 6 anos, residente no Município de Duas Estradas-PB, foi
trazido por seus pais ao ambulatório de pediatria do Hospital Universitário Lauro
Wanderley (HULW) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) para consulta
médica, com queixas de perda de peso, sede e fome excessivas, sendo após
anamnese solicitados exames laboratoriais. Na consulta médica de retorno, após
avaliação dos exames (Glicose de jejum: 374mg/dl; Hemoglobina glicada: 6,5%), foi
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diagnosticado Diabetes mellitus tipo 1. Após a consulta, a criança e a família foram
encaminhados para a enfermeira do setor, a fim de receber as devidas orientações
quanto à técnica de insulinoterapia os sinais de hiperglicemia e hipoglicemia; a
importãncia na mudança de hábitos alimentares e da atividade física no tratamento
do diabetes; as complicações decorrentes da doença e a importância do apoio da
família à criança.Na primeira consulta de enfermagem foi realizado o acolhimento da
família e da criança, pois aquela chegou bastante ansiosa e angustiada pela
descoberta da doença. Realizou-se a escuta ativa, bucando compreender os
sentimentos dos pais e da criança frente a esta nova realidade. Percebeu-se que a
família estava temorosa pelo futuro da criança, e pela terapêutica a ser instituída.
Foram esclarecidas as dúvidas referentes à doença da criança e a importância de
seguir corretamente o tratamento, pois tal conduta se refletiria em uma melhor
qualidade de vida para a criança. A família da criança diabética enfrenta a ansiedade
da perda frente a enfermidade. O Diabetes é uma doença tratável no meio familiar,
necessitando, para tanto, do envolvimento de toda a família, a fim de implementar
um cuidado eficaz junto à criança, prevenindo suas possíveis complicações. A
insulinoterapia foi explicada a família e à criança com a ajuda da técnica do
Brinquedo Terapêutico dramático e instrucional, cuja sessão durou cerca de 40
minutos. Utilizou-se uma boneca de nome Guigui, um glicosímetro, fitas, seringas de
insulina e insulinas. A estória abordou a sintomatologia da doença e a terapêutica a
ser instituída à criança, com demonstração do Dextrotix e a aplicação da insulina,
para preparar os pais e a criança para a realização do procedimento no domicílio. A
estória deve ser utilizada durante as intervenções à criança, por ser um instrumento
natural de informação sobre sua realidade. A criança e a família foram convidadas
para participarem da brincadeira, realizando na boneca os procedimentos antes
realizados pela enfermeira. A mãe e a tia demonstraram habilidade em medir a
quantidade correta de insulina prescrita, bem como a técnica correta de
administração. Estudo revela que o fato de os cuidados à criança com necessidades
especiais, como é o caso do diabetes tipo 1, serem intensos, constantes, contínuos e
complexos pode transformar-se em fonte geradora de estresse e opressão ao
cuidador principal que se sente responsável pelo cuidado por estar afetivamente
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envolvido.Os pais são uma fonte de apoio tranquilizador para a criança nessa idade.
Quando ela percebe que seus pais estão ansiosos, aborrecidos ou inseguros,
tendem a terem seus temores aumentados, e quando percebem que os pais estão
confiantes, demonstram mais tranquilidade.Devido à faixa etária da criança (6 anos),
ofereceu-se à ela apenas a boneca e a seringa para que demonstrasse a aplicação
da insulina, o que foi feito com muita satisfação. A observação e o manuseio dos
brinquedos permite uma maior familiaridade da criança com o material hospitalar,
com consequente diminuição dos seus temores. Ao término da sessão foi realizada a
dextrostix, seguida da aplicação da insulina pela enfermeira na criança. Após o
término do procedimento, foi novamente solicitado à criança que realizasse o
procedimento na boneca ao qual tinha se submetida, permitindo-lhe extravasar os
sentimentos vivenciados durante o procedimento. A criança apesar de chorosa
realizou o procedimento na boneca, sem demonstrar qualquer revolta ou embaraço.
Essa experiência permite que a criança confronte sua realidade, e abre espaço para
que faça perguntas sobre sua condição e sobre os materiais utilizados.Estudo
demonstrou que o brincar pode transformar o ambiente favorecendo o cuidado à
criança, em uma atmosfera de amparo e reconhecimento de suas necessidades,
podendo transformar o cuidado numa brincadeira. Além disso, autores salientam que
o BT é uma ferramenta que favorece a integralidade da atenção, ajuda a criança a
aceitar o tratamento e estabelece canais que facilitam a comunicação entre a
criança,

os

profissionais

e

o

acompanhante.Todos

esses

aspectos

foram

identificados no atendimento à criança com Diabetes do presente estudo. O uso do
Brinquedo Terapêutico pode ser um grande aliado no preparo da criança para o
procedimento e também no alívio da tensão, gerada pela frequência e natureza do
procedimento.A utilização da técnica do BT favoreceu uma maior interação da
enfermeira com a criança e família, permitindo a assimilação de forma adequada à
situação vivenciada, aceitando realizar na boneca os procedimentos solicitados
(aplicação da insulina).Este estudo permite uma reflexão quanto a importância da
utilização do Brinquedo Terapêutico como ferramenta significativa para o cuidado à
criança portadora de Diabetes Tipo 1, preparando-a para a rotina de procedimentos
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dolorosos (dextrotix e insulinoterapia), auxiliando-a no processo de resiliência e,
também, como forma de orientar os pais sobre a terapêutica a ser instituída.
DESCRITORES: Criança; Diabetes Mellitus; Assistência; Jogos e brinquedos
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Introdução: A infecção hospitalar é aquela adquirida após admissão do paciente
no hospital, que se manifesta durante a internação ou após a alta e que pode ser
relacionada com a internação ou com os procedimentos hospitalares (BRASIL,
2005). A incidência de infecções hospitalares varia de acordo com as
características de cada unidade de tratamento (infraestrutura e recursos
humanos), do próprio recém-nascido (RN) de acordo com a idade gestacional e
peso de nascimento e dos métodos de prevenção e diagnósticos disponíveis
(PINHEIRO, 2009). O feto pode ser colonizado ou infectado, mesmo na fase intrauterina, por via placentária ou ascendente, nos casos em que haja ruptura
prematura de membranas e em que o parto não ocorra de imediato (BRASIL,
2005). Após o nascimento, o processo de colonização continua por meio do
contato com a mãe, familiares e pessoais do berçário; e por meio do contato
indireto, pelo manuseio de objetos inanimados como termômetros, estetoscópios
e transdutores. A ocorrência de infecção a partir da colonização do RN depende
de seu grau de imunidade e da virulência do microorganismo (BRASIL, 2005). Os
RN que desenvolvem as infecções de início precoce frequentemente demonstram
história de um ou mais fatores de risco significativos para infecção, associados
com o período intra-parto. As principais fontes de infecção do RN são a mãe e o
ambiente de berçário (PINHEIRO et al, 2009). O risco de IH aumenta a cada
Bruno Machado Alves: Acadêmico de enfermagem das Faculdades INTA. Ângela Tereza
Carvalho Lopes: Especialista em Enfermagem Pediátrica e Neonatal; Enfermeira Coordenadora
da Maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, preceptora de estagio das Faculdades
INTA. Michele Alves Vasconcelos: Mestranda em Saúde Pública, UFC, Especialista em
Enfermagem clínica cirúrgica UVA/ENSP. Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Pró-diretora
de estágios das Faculdades INTA. Sobral, CE – Brasil. Adriana Gomes Nogueira Ferreira:
Doutoranda em Enfermagem/UFC, bolsista FUNCAP. Maria Gerliane Queiróz Martins:
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procedimento invasivo a que o paciente se submete. O ambiente é importante e
dispensa preocupação, preferencialmente, quando há ocorrência de epidemia,
destacando-se a necessidade de padronização de sabões, preparo de soluções,
monitorização da água e dietas, (PEREIRA. 2000). A partir dessa afirmação
surgiram os seguintes questionamentos: há muitos casos de infecção hospitalar
em recém-nascidos? Qual o diagnóstico médico mais relacionado com esses
casos? Quais os procedimentos mais realizados nestes clientes? Esta pesquisa
teve considerável relevância, visto que a partir dos achados propostos, poderá ser
evidenciada a relação entre procedimentos invasivos mais realizados no RN e
qual categoria profissional o realiza, podendo assim, contribuir para a melhoria na
qualidade da assistência através da adoção de medidas específicas para as
situações passíveis de prevenção e redução das taxas de infecção neonatal.
OBJETIVO: identificar os casos de infecção hospitalar ocorridos em recémnascidos de uma maternidade da região Norte do Ceará. METODOLOGIA: Tratase de um estudo de delineamento não experimental, transversal e prospectivo do
tipo descritivo e analítico através de médias, prevalências e proporções, com
abordagem quantitativa. O estudo foi realizado na Unidade Neonatal da Santa
Casa de Misericórdia de Sobral, Ceará. Sendo a coleta de dados realizada no
período de janeiro a março de 2011 na Unidade Neonatal da Santa Casa de
Sobral com os RN’s internados sem risco para infecção adquirida no período
intraparto. A pesquisa teve como população os RN internados na Unidade
Neonatal, utilizando como critérios de inclusão: aqueles que não tenham
apresentado risco para infecção perinatal, ou seja, ausência de aminiorrexe
prematura acima de 24 horas e de infecção materna não tratada, pois esses
pacientes já iniciam antibioticoterapia imediatamente após o parto. A coleta de
dados deu-se através de um instrumento composto por um formulário com os
dados do RN (data de admissão e alta, sexo diagnóstico médico, evolução para
infecção neonatal, índice de apgar, idade gestacional e tipo de assistência ao
nascer) e relacionado aos procedimentos invasivos realizados: tipo e frequência
dos procedimentos realizados e qual a categoria profissional que o realizou. Os
dados foram coletados utilizando questionário, que possibilitou identificar os
dados maternos relacionados à gestação por meio de entrevista, e posteriormente
foram identificados nos prontuários de cada pesquisado, os dados acerca do
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nascimento: como data do parto, tipo, peso, se houve reanimação, entre outras,
informações. Para a análise os procedimentos invasivos realizados com
desenvolvimento de infecção neonatal foram correlacionados, bem como
identificado o profissional que o realizou. Foi descrito os fatores de risco
identificados, como também a taxa de ocupação hospitalar nesse período. A
pesquisa respeitou os preceitos da Resolução 196/96, do Conselho Nacional de
Saúde, sobre Diretrizes e Normas Reguladoras de Pesquisas envolvendo Seres
Humanos. RESULTADOS: Os resultados da pesquisa foram organizados e três
categorias. Categoria I: Caracterizações Maternas e dos Recém-nascidos e os
Fatores de risco materno relacionado à Infecção Neonatal dos RN internados de
janeiro a Março de 2011. Santa Casa de Misericórdia de Sobral-CE. A idade
materna variou entre 15 e 39 anos, sendo que cinco são menores de idade e as
demais possuem 18 anos ou mais. Em relação ao tipo de parto, a maioria das
gestantes realizou cirurgia cesariana, associadas ao risco de vida que seu feto
estava exposto intra-útero, sendo uma indicação médica de sofrimento fetal. As
variáveis apresentadas no quadro dois têm relação direta com os riscos de um
recém-nascido desenvolver infecção, que são: baixa idade gestacional, índice de
APGAR menor ou igual a 6 e peso inferior a 1500g e dias de internação. Em
relação à idade gestacional, apenas dois recém-nascidos estavam com idade
superior à considerada ideal para a data provável do parto, que é acima de 37
semanas. Os demais tinham entre 28 e 35 semanas. O peso também apresentou
variação de 840g a 3.730g, porém, dos 15 participantes, 10 apresentaram peso
considerado de risco por ser abaixo de 2.000g. O tempo de internação variou
entre 13 e 62 dias, com uma média de 28 dias, tempo de permanência suficiente
para o desenvolvimento de infecção hospitalar, visto que o surgimento da
infecção após 48 horas de vida do recém-nascido descarta-se a possibilidade de
risco intraparto, que estão associados à rotura de membrana e infecção materna
não tratada. Categoria II: Diagnóstico médico relacionado ao risco neonatal dos
RN internados na SCMS de janeiro a março de 2011. Quanto ao diagnóstico
médico do recém-nascido, a maioria deles (12 dos pesquisados) está relacionada
à prematuridade, que é considerada um fator de risco, visto que é um cliente com
menor imunidade e que está susceptível à infecção hospitalar. Categoria IIIProcedimentos invasivos realizados nos RN: Os profissionais de saúde que o
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executaram e a frequência, entretanto não é objetivo deste estudo relacionar os
procedimentos com a infecção neonatal, mas de chamar atenção dos
profissionais que os realizam do número de vezes que é feito e o risco a que os
recém-nascidos estão sendo expostos, visto que todos os procedimentos
realizados possuem riscos intrínsecos que variam de acordo com o fato de serem
ou não invasivos. CONCLUSÃO: No estudo identificamos que a maioria das
mães eram maiores de idade, apenas cinco adolescentes, bem como observamos
que foram realizadas nove cesarianas, todas indicadas por risco materno e/ou
sofrimento fatal, sendo esta conduta médica para proteção do bebê e de sua mãe.
Percebemos também que os RN possuíam fatores que os tornavam mais
suscetíveis à infecção hospitalar, como: baixo peso, APGAR menor ou igual a
sete e prematuridade. A prematuridade é um fator de risco conhecido por todos e
amplamente discutida nas literaturas. A maioria dos nossos pesquisados se
enquadram nessa situação, que torna o RN mais susceptível à infecção
hospitalar, visto que tem sistema imunológico pouco desenvolvido. Percebemos
que 13 dos pesquisados estavam com idade gestacional menor 37 semanas, logo
com peso abaixo do ideal. De maneira geral, a maior influência na ocorrência de
infecção hospitalar é o baixo peso ao nascer. È de fundamental importância à
conscientização e sensibilização dos profissionais de saúde que prestam
assistência nas unidades neonatais para a prevenção dessas infecções através
de manuseio restrito, realização de procedimentos com técnica asséptica rigorosa
e lavagem e/ou higienização das mãos antes e após procedimentos e
manipulação dos pacientes. Destacamos que os resultados deste estudo tiveram
o intuito de potencializar os pontos positivos da atenção ao RN, como também
fortalecer a necessidade de uma maior conscientização dos profissionais e,
especialmente, dos gestores, que devem investir em leitos de terapia intensiva,
em tecnologias, na aquisição de novas drogas antimicrobiana, como também em
formação de recursos humanos, enfim, tudo que possa ajudar a minimizar os
danos causados pela infecção hospitalar neonatal. REFERENCIAS: PEREIRA, M.
S. et al. Controle de Infecção Hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva:
Desafios e Perspectivas. Revista Eletrônica de Enfermagem (online), Goiânia, v.2,
n.1, out-dez. 2000. Disponível: <http://www.revistas.ufg.br/index.php/fen>. Acesso
em: 22 set.2010. PINHEIRO, Mônica de Souza B. et al. Infecção hospitalar em
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Revista Paulista de Pediatria. P, 6. São Paulo, 2009. Disponível em:
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RESUMO

Introdução: A icterícia é uma patologia muito comum no período neonatal. Cerca
de 60% dos recém-nascidos desenvolvem hiperbilirrubinemia clinicamente
detectável nos primeiros dias de vida1. A hiperbilirrubinemia indireta é encontrada
em praticamente todos os recém-nascidos pré-termo, principalmente nos de muito
baixo peso. O mecanismo de ação básico da fototerapia é a utilização de energia
luminosa na transformação da bilirrubina em produtos mais hidrossolúveis. A
fototerapia é, sem dúvida, a modalidade terapêutica mais utilizada mundialmente
para o tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal. Estima-se que só nos Estados
Unidos um número superior a 350.000 recém-nascidos recebam anualmente este
tratamento2. Na fototerapia bilispot, como o próprio nome indica, a luz é emitida
em forma de spot ou foco, de diâmetro aproximado de 20cm, quando colocada a
50cm do paciente. Usa-se lâmpada de halogênio-tungstênio, que emite alta
irradiância na faixa azul (25-35mw/cm2/nm) e filtros para irradiação infravermelho
e ultravioleta. O bilitron é um equipamento de fototerapia criado em 2003. Ele
utiliza uma bateria com cinco “super leds” azuis compostos por: nitreto de íon e
gálio, permitindo controlar a irradiância entre 4 uw/cm2/nm á 45 uw/cm2/nm a uma
distância central indicada de 50 cm para que não haja riscos. Sua faixa de luz
visível varia entre 400 e 500nm com o pico de espectro em 450 nm e grande
1
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Secretaria da Saúde de Pernambuco.
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atenuação de radiação ultravioleta e infravermelha. O presente estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, por meio do parecer CEP 029/09,
conforme as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres
humanos. Objetivo: o presente estudo tem a finalidade de avaliar a irradiância
dos aparelhos de fototerapia bilitron e bilispot dos Serviços de Neonatologia em
dois hospitais universitários de grande porte da cidade do Recife. Metodologia:
Trata-se de uma pesquisa transversal, prospectivo de campo, descritivo,
utilizando o método quantitativo. Fizeram parte desta pesquisa todos os
equipamentos de fototerapia classificados como bilispot e bilitron pertencentes
aos locais de estudo. Foram medidas as irradiâncias das fototerapias
funcionantes, consideradas pelos autores como aquelas com acionamento
adequado do sistema liga/desliga. A medição foi realizada através do aparelho
Radiômetro da FANEM referência 2620 cedido pela Universidade Federal de
Pernambuco sem ônus para esta pesquisa. Considerou-se a medida espectral
uW/cm2/nm como padrão de medição. Para realização da pesquisa foi aplicado
01 (um) formulário de coleta de dados e a medição para o bilispot seguiu a
padronização de FACHINNI3 utilizando o gabarito para medida de irradiância no
feixe de energia luminosa. Já para os aparelhos bilitron não houve padronização
publicada na área, sendo o estudo norteado pelas orientações do fabricante, de
acordo com o tipo de luz. A leitura é feita por volta de 50 cm na região central dos
super-leds – no ponto central. O período de coleta foi de junho/2010 a
agosto/2010. Resultados: Nesta pesquisa foi estabelecido a linguagem Hospital
1 para o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros – CISAM e Hospital 2
para O Hospital das Clínicas – HC. O hospital 1 possui maior número de
fototerapias bilispot (12) funcionantes, em relação ao hospital 2 que possui 06. É
alarmante o número de aparelhos de fototerapia quebrados. O hospital 1 dispõe
de 08 (oito) aparelhos funcionantes, isto é, suas lâmpadas são acionadas a partir
do botão liga/desliga, isto é, possuem 67% dos aparelhos em funcionamento. Já o
hospital 2 nenhum aparelho bilispot estava funcionante, no aguardo de compra de
lâmpadas pelo serviço. O hospital 1 e hospital 2 possuem ambos 02 (dois)
1
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aparelhos bilitron. A freqüência de aparelhos deste tipo é muito menor comparado
aos outros tipos de aparelhos de fototerapia visto nestes serviços. Quanto ao
funcionamento, nenhum aparelho bilitron do hospital 1 estava funcionante,
aguardando também compra de lâmpadas novas até o momento de conclusão
deste estudo. Já o hospital 2 possui apenas 01 (um) aparelho funcionante, ou
seja, 50% do seu total. Em relação à irradiância emitida pelos aparelhos em
estudo, 100% dos aparelhos emitem doses sub-terapêuticas, ou seja, distante da
irradiância ideal. Considera-se este dado de extrema importância para a chefia da
unidade e corpo clínico destes hospitais, pois o fato de ter um neonato em
fototerapia nessas circunstâncias permite que o processo mórbido continue em
evolução, confirmando a frase “nem tudo que ilumina trata”. Conclusões: O
sucesso da fototerapia depende da transformação fotoquímica da bilirrubina nas
áreas expostas à luz. Essas reações alteram a estrutura da molécula de
bilirrubina e permitem que os fotoprodutos sejam eliminados pelos rins ou pelo
fígado, sem sofrerem modificações metabólicas. Portanto, o mecanismo de ação
básico da fototerapia é a utilização de energia luminosa na transformação da
bilirrubina em produtos mais hidrossolúveis. A bilirrubina absorve luz na região de
400 a 500nm. A luz emitida nesta faixa penetra na epiderme e atinge o tecido
subcutâneo. Dessa forma, somente a bilirrubina que está próxima à superfície da
pele (até 2 mm) será afetada diretamente pela luz. Dois mecanismos têm sido
propostos para explicar a ação da fototerapia na redução dos níveis séricos de
bilirrubina: fotoisomerização e fotooxidação4. O estudo demonstra que o número
total de equipamentos de fototerapia, são considerados em conformidade com os
padrões estabelecidos pela ANVISA, de três aparelhos para cada leito5. Os dois
hospitais universitários possuem 100% (cem por cento) dos aparelhos de
fototerapia com irradiância considerada com potencial sub-terapêutico. O uso
inadequado dessa tecnologia expõe o neonato a exames laboratoriais
desnecessários, prolonga seu período de hospitalização e interfere na relação
mãe-bebê, aumentando o risco de infecção hospitalar. A eficácia do tratamento
hiperbilirrubinemia neonatal está na dependência direta da quantidade de energia
1
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emitida pela luz (irradiância). Faz-se necessário o controle dos aparelhos de
fototerapia das unidade neonatais. Todos os profissionais de saúde que utilizam a
fototerapia devem avaliar a eficácia dessa modalidade terapêutica. A implantação
de rotina de medição favorece a identificação de necessidade de troca ou
manutenção do aparelho, otimizando a assistência prestada. Referências: 1BRODERSEN R. Medical Progress: Bilirubin transport in the newborn infant,
reviewed with relation to Kernicterus. J Pediatr 1980; 96:349-56; 2-Wong D.L.
Whaley & Wong. Enfermagem Pediátrica. 5ª edição. Ed. Guanabara Koogan,
Rio de Janeiro, 2005; 3-FACCHINI FP. Proposta de padronização para aferição
de equipamentos de fototerapia . Jornal de Pediatria Rio de Janeiro, 2001.
Fascículo 77 (supl 2), p.67-74; 4-De Carvalho M, Lopes JM, Netto DB.
Fototerapia integral de alta intensidade para o tratamento da icterícia no
recém-nascido. Rev. Bras. de Engenharia Biomédica [periódica na internet] 1999
Jul
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[acesso

em:

2010

Ago

01]

;

15(3):

109-

http://www.sbeb.org.br/rbeb/artigos/rev15n3/art-a_15_3.pdf;

Disponível

5-CREMER

em
RJ,

Perryman PW, Richards DH. Influence of light on the hyperbilirubinemia of
infants. Lancet 1999;1:1094-97.

Descritores: fototerapia, recém-nascido, eficácia.
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MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS: PERFIL DAS INTERNAÇÕES EM
UMA UNIDADE PEDIÁTRICA
Polita NB, Tacla MTGM, Ferrari RAP
Introdução As malformações congênitas incluem as alterações de estrutura,
função ou metabolismo do feto, que resultam em anomalias físicas ou mentais,
podendo estar presentes ao nascimento ou se manifestar anos mais tarde. São
simples ou múltiplas e de maior ou menor importância clínica¹. Assumem papel
importante na morbidade e mortalidade infantil, sendo de relevância pública. No
Brasil, constituem a segunda causa de morte em menores de um ano de idade,
responsáveis por 11,2% dessas mortes2. Avanços nos cuidados de saúde e
saneamento básico contribuíram para a queda das taxas de óbito infantil por
doenças infecciosas, parasitárias e respiratórias, resultando no aumento relativo
de mortes por defeitos congênitos1. Segundo dados do Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde3, em 2009, no Brasil, a morbidade
hospitalar

por

malformações

congênitas,

deformidades

e

anomalias

cromossômicas (CID XVII), na faixa etária de zero a 14 anos foi de 13,7%.
Também, enfatiza-se a cronicidade da doença com o maior risco para o
desenvolvimento de complicações clínicas, incluindo número de internações e
gravidade das intercorrências, além do impacto para a família e sociedade. Os
estudos que analisam a experiência das crianças portadoras de defeitos
congênitos revelam situações complexas com mudanças de ordem prática e
cotidiana, angústia mental, abandono, relações afetivas prejudicadas e interações
diferenciadas e preconceituosas no contexto em que estão inseridas4.
Considerando a prevalência de crianças com malformação congênita e o impacto
social, biológico e psicológico para o paciente, família e sociedade, optou-se por
realizar esse estudo. Objetivo Tem como objetivo analisar o perfil das crianças
com defeitos congênitos internadas na unidade pediátrica de um hospital escola
público, destacando as principais malformações, causas e tempo de internações e
reinternações, com vista para a atuação do enfermeiro pediatra. Metodologia
1 Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Email:
naiarapolita@hotmail.com
3 Enfermeira. Doutora. Professora Adjunta e Vice-coordenadora da Residência de Enfermagem
em Saúde da Criança e Docente do Mestrado em Enfermagem do Departamento de Enfermagem
- UEL
2 Enfermeira. Doutoranda. Professora Assistente e Coordenadora da Residência de Enfermagem
em Saúde da Criança do Departamento de Enfermagem – UEL
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Trata-se de uma pesquisa quantitativa, retrospectiva, descritiva e transversal,
realizada no Hospital Universitário de Londrina, na cidade de Londrina, Paraná. A
unidade de Pediatria possui 34 leitos e recebe crianças de zero a 12 anos de
diversas especialidades. Apresenta uma média mensal e anual de 49 e 580
internações, respectivamente. A amostra constituiu-se de prontuários de crianças
de zero a 12 anos de idade, que deram entrada e permaneceram internadas na
unidade pediátrica no período de 01/01/2007 a 31/12/2009. Os dados foram
obtidos por busca ativa nesses prontuários, a partir de lista de internação
fornecida pelo Serviço de Arquivamento Médico e Estatístico do hospital. Os
prontuários foram disponibilizados por este serviço. O questionário utilizado para
coleta dos dados foi organizado em dois blocos. O primeiro abordando dados
referentes à identificação do paciente e dados perinatais: iniciais do nome, sexo
(masculino e feminino), data de nascimento, escolaridade, idade e escolaridade
materna, nº de consultas de pré-natal, idade gestacional, tipo de parto, peso ao
nascer e tipo de malformação congênita. Já o segundo, continha informações
relacionadas às internações das crianças. As variáveis abordadas neste campo
foram: data de entrada, data de saída e tempo de internação; clínicas envolvidas;
diagnóstico principal; procedimentos cirúrgicos e evolução do caso analisado:
alta, transferência e óbito. As variáveis foram organizadas conforme a
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à
Saúde,

10

revisão

(CID-10)5.Os

dados

coletados

foram

processados

eletronicamente pelo Epi Info for Windows versão 3.3.2. Foram feitas análises
univariadas. O intervalo de confiança foi de 95% para todos os dados. Esta
pesquisa seguiu as normas relativas à pesquisa envolvendo seres humanos da
resolução de 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e foi realizada após a
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da
Universidade Estadual de Londrina (CEP) e autorização da instituição, sob o
parecer no 236/08. Resultados Foram analisados 284 prontuários de crianças
com malformações congênitas. Os dados maternos e perinatais foram
encontrados em apenas 33 prontuários, sendo estes de crianças que nasceram
no Hospital Universitário de Londrina, não sendo possível realizar a análise
estatística. A freqüência de sexo foi de 66,9% meninos e 33,1% meninas e quanto
à faixa etária pouco mais da metade possuía de 25 a 84 meses. No que se refere
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à procedência 51,1% eram da cidade de Londrina e 48,9% eram residentes em
outros municípios. Destes 50,3% de outras regionais do Paraná. No total foram
412 internações, sendo 31,0% reinternações. A mediana de tempo de internação
foi de três dias. A clínica que mais internou foi a Cirurgia Infantil (44,3%), seguida
pela Pediatria (25,0%) e Cirurgia Plástica (15,8%). As anomalias congênitas mais
encontradas foram as dos órgãos genitais (19,6%), seguidas das fendas labiais e
palatinas (17,3%) e do aparelho circulatório (16,2%). Dentre as malformações
congênitas dos órgãos genitais destaca-se a hipospádia, representando 62,3%.
Já dentro do grupo dos defeitos congênitos do aparelho circulatório predominou a
comunicação interatrial (CIA) (22,8%). Pode-se observar que 20,0% das crianças
apresentaram malformações múltiplas. Destas 17,0% tinham associações de
espinha bífida com hidrocefalia congênita. As principais causas de internações
foram por conseqüência das próprias malformações congênitas (74,1%), e por
suas complicações: as doenças do aparelho geniturinário (6,2%), com destaque
para a pielonefrite (38,0%) e as doenças do aparelho respiratório (4,8%), sendo a
pneumonia (52,9%) a mais freqüente. Pode-se observar que a maioria das
internações foi para correção do defeito congênito. No total, foram 269
procedimentos cirúrgicos, sendo a correção de hipospádia (11,8%) a cirurgia mais
freqüente, seguida da palatoplastia (11,2%) e queiloplastia (9,3%). Um número
significativo de crianças (24,3%) necessitou de mais de uma cirurgia. Conclusão
Os resultados apresentados permitem o conhecimento do perfil das crianças
portadoras de malformações congênitas internadas no Hospital Universitário de
Londrina, reafirmando sua importância epidemiológica. Nota-se a cronicidade das
anomalias e a necessidade de cuidados constantes e internações recorrentes,
apontando para a importância de conhecer o impacto biopsicossocial da
malformação congênita para a criança, família e sociedade, a fim de subsidiar e
direcionar o planejamento e a execução das ações de enfermagem a essas
crianças e famílias.Ressalta-se a necessidade de atendimento multiprofissional e
a de capacitação desses profissionais para que consigam atender tanto à criança
como a família de forma integral, sem preconceitos. Destaca-se a importância do
desenvolvimento de projetos, pesquisas e políticas públicas para efetivar, otimizar
e qualificar as ações em saúde que reduzam exposição aos fatores de risco, a
assistência ao pré-natal para detecção precoce deste agravo, a capacitação dos
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profissionais e criação de serviços que atendam a demanda e assistam essas
crianças e família em seus cuidados especiais.
Descritores anormalidades congênitas; saúde da criança; hospitalização
Referências
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associados. Cad Saúde Pública. 2006 mai 22(5): 1009-15.
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MODOS DE SER DE ESCOLARES EM RISCO SOCIAL: RELAÇÕES
FAMILIARES, BALLET CLÁSSICO E ALFABETIZAÇÃO1
Pagliusi F2, Melo LL3

De acordo com o último Censo Demográfico, o Brasil é constituído por uma
população de 169.799.170 pessoas, sendo que 81,25% residem em áreas
urbanas. Esse acúmulo maciço de pessoas nas grandes cidades contribuiu para
falta de empregos e conseqüente marginalização de parte da população, a qual
passou a viver na pobreza ou extrema pobreza, sendo que, aproximadamente,
16% das crianças brasileiras de oito a 12 anos vivem nesta condição. A partir de
2000, foi instituído um indicador de vulnerabilidade que considera três fatores:
renda per capita inferior a meio salário mínimo, pessoa responsável pelo domicílio
com menos de quatro anos de estudo e presença de crianças com até 14 anos de
idade. Em todo o país, 22,1% dos domicílios são considerados vulneráveis. Desta
maneira, pode-se concluir que, no Brasil, há uma grande parcela de crianças e
adolescentes expostos a fatores que sugerem risco social relacionados à
pobreza. Este risco constrói um cenário intrincado que afeta, sobretudo, as
crianças que possuem maiores chances de desigualdade e segregação sociais o
que, invariavelmente, gera baixa auto-estima e sentimentos de incerteza e
insegurança. Esta situação dificulta o funcionamento saudável da célula familiar
favorecendo o desequilíbrio e a desagregação. Segundo a Constituição Federal,
artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão. Procura-se, desta forma, priorizar os direitos das crianças e dos
adolescentes, além da inclusão do lazer como um desses direitos, sendo este
1

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Enfermagem – Faculdade de Ciências
Médicas – Unicamp em dezembro/2010.
2

Enfermeira. Aluna do Curso de Graduação em Dança do Instituto de Artes – Unicamp.

3

Enfermeira. Professora Doutora do Curso de Graduação em Enfermagem – Faculdade de Ciências Médicas
– Unicamp. Pesquisadora do Grupo de Estudos do Brinquedo – GEBrinq – Unifesp.
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aspecto reiterado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 53. Dentro
do amplo conceito de lazer – o qual pode ser definido como um conjunto de
atividades as quais o indivíduo pode aderir voluntariamente a fim de repousar,
divertir-se, entreter-se ou ainda adquirir informação/formação desinteressada,
participação social ou mesmo desenvolver sua capacidade criadora, surge a
dança como opção de prática, a qual alia atividade física e expressão corporal
facilitando a comunicação entre o meio interno e o externo do indivíduo, ou seja,
proporcionado a manifestação de sua subjetividade. O dançar, como uma forma
de

brincadeira

estruturada,

proporciona

à

criança

oportunidade

de

desenvolvimento imaginativo, comunicação e interação com outros indivíduos,
contribuindo para seu desenvolvimento. Dentro das diversas modalidades de
dança existentes encontra-se o ballet clássico que exige daquele que o pratica
disciplina física e mental proporcionando-lhe boa postura, habilidade corporal e
conhecimento do próprio corpo. O objetivo deste estudo é compreender crianças
em idade escolar em situação de risco social por meio do ballet clássico como
forma de lazer e expressão de suas vivências. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa fundamentada na Fenomenologia – análise da estrutura do fenômeno
situado. Participaram 24 crianças em idade escolar, sendo dois do sexo
masculino e 22 do sexo feminino, residentes no complexo Gênesis-MoscouCafezinho, no município de Campinas e que compareceram as aulas de ballet
clássico oferecidas pela Associação Caliel Mendonça. Após cada aula, foi
proposto um tema relacionado às diversas facetas da vida dos participantes e ao
final de cada encontro, cada criança elaborou um capítulo dos seis capítulos que
compuseram um livro, explicitando, desta maneira, o fenômeno estudado. Para
compreensão do fenômeno, os discursos contidos nos livros foram analisados de
acordo com as orientações emanadas de literaturas específicas sobre pesquisa
fenomenológica. Os discursos foram agrupados em quatro categorias: a criança e
sua auto-imagem, a criança e o ballet clássico, a criança e o ambiente familiar e a
criança e o ambiente escolar. Os discursos evidenciaram características físicas e
preferências pessoais – disciplinas e atividades preferidas – além de aspectos
cotidianos como o nome da escola em que estudam e período, sendo que apenas
uma criança apresentou em seu discurso, características psicológicas. O ballet
clássico emerge de forma bastante expressiva estando presente não somente no
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encontro onde o tema foi proposto, mas em outros. A atividade representa não
somente lazer, mas também perspectiva futura. O ambiente proporcionado pela
aula de ballet clássico mostrou-se eficiente para o desenvolvimento de
relacionamentos sociais e a conseqüente formação de vínculos significativos na
vida das crianças. A família surge, quase na totalidade dos discursos, vinculada a
um sentimento positivo representando uma fonte de carinho e segurança e,
também, como base para a criação de uma auto-imagem positiva na criança,
principalmente através do incentivo para realização de atividades, dentre elas, o
ballet clássico. A temática violência emerge, ora mais sutilmente, ora de modo
mais enfático. O ambiente escolar possui uma diversidade de pessoas com
características físicas, culturais e sociais diversas, o que propicia um grande
número de interações contínuas abrangendo, desta maneira, a formação de
vínculos afetivos e o preparo para a inserção do indivíduo na sociedade. O tema
violência ressurge quando este ambiente escolar é questionado. No entanto, de
maneira geral, a escola também está associada a sentimentos positivos
contribuindo não somente como ambiente de aprendizado formal, mas também
como fonte rica de formação das relações interpessoais expandindo a rede social
das crianças e, desta maneira, contribuindo para seu desenvolvimento enquanto
ser humano. Apesar de não ser o foco inicial da pesquisa, os erros gramaticais,
tanto sob o aspecto quantitativo como qualitativo, o reduzido vocabulário e a
visível dificuldade para se expressar por meio da escrita, presentes nos textos
produzidos pelas crianças foi notável. É fulgente a diferença entre os textos das
22 crianças que freqüentam o sistema público de ensino quando comparadas às
duas crianças que cursam escolas privadas, tanto com relação ao espectro
vocabular, quanto ao uso inadequado da ortografia da língua portuguesa,
apontando a lacuna entre ambos os sistemas e evidenciando a falha do ensino
público brasileiro. Diante desta constatação no âmbito da alfabetização, outras
indagações surgiram. Quem são os professores destas crianças e como
desenvolvem suas atividades? Qual a contribuição ideal/real da família neste
contexto? Poderia o ballet clássico apoiar/colaborar na aquisição da linguagem
escrita? No entanto, na pesquisa fenomenológica o fenômeno estudado nunca é
desvelado em sua totalidade, e desta forma, este trabalho abre novos caminhos
para futuros questionamentos que impulsionarão estudos futuros.
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OLHANDO PARA SI E VIVENCIANDO MUDANÇAS: VIVÊNCIAS DE
MÃES

DE

CRIANÇAS

HOSPITALIZADAS

COM

DOENÇAS

CRÔNICAS
Autores
Souza MA ; Melo LL
Resumo
A doença crônica é uma condição que afeta as funções do indivíduo em suas
atividades diárias por mais de três meses, causa hospitalização durante um mês
por ano ou requer o uso de dispositivos especiais de adaptação. Assim, a criança
tem a vida irreversivelmente alterada pelos tratamentos e conseqüências da
doença, exigindo acompanhamento eficaz e permanente. Além do curso longo e
progressivo, a doença crônica impõe riscos e/ou prejuízos ao desenvolvimento
físico e emocional da criança. Neste contexto, a família pode ser abalada
temporariamente, ou eventualmente, de forma definitiva. Refletindo sobre pais e
filhos em situação de hospitalização, a lei nº 8.069, que regulamenta o Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA, promulgada em 1990, determina que “os
estabelecimentos de saúde deverão proporcionar condições para a permanência
em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de
criança ou adolescente”. A presença dos familiares, durante o período de
hospitalização, ameniza o sofrimento da criança fazendo com que ela mantenha
as referências afetivas significativas, o que é essencial, já que a criança é um ser
em pleno crescimento e desenvolvimento cujas condições de saúde física, mental
e social estão diretamente relacionadas às características da família e da
comunidade em que vive. Considerando a importância da família para a criança,
sua inclusão no cuidado da mesma requer do enfermeiro uma postura aberta e
atenta aos impactos que as vivências hospitalares podem desencadear, tanto às
famílias como às crianças, durante o processo de hospitalização. A convivência,
no espaço hospitalar, entre familiares e profissionais de saúde tem sido um
desafio, apesar desses últimos reconhecerem as dificuldades que as famílias
enfrentam, bem como a importância da presença dos pais na recuperação da
criança e o direito de permanecerem ao lado do filho. Considerando a
problemática da família com uma criança com doença crônica, em especial a
mãe, que no contexto desta pesquisa é o acompanhante mais presente, e a
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necessidade de permanência prolongada desta junto à criança, este estudo
objetiva compreender as vivências de mães de crianças hospitalizadas com
doenças crônicas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que se fundamenta na
Fenomenologia enquanto escola filosófica – análise da estrutura do fenômeno
situado. O acesso aos sujeitos se deu no Serviço de Enfermagem Pediátrica de
um hospital universitário do interior do Estado de São Paulo com 14 mães que
estavam vivenciando a experiência, por meio de entrevista aberta, na própria
unidade, com a questão norteadora “como é ser mãe de uma criança com doença
crônica”. As entrevistas foram gravadas em áudio digital e transcritas na íntegra.
A compreensão dos discursos se deu pela descrição das experiências de acordo
com a análise da estrutura do fenômeno situado, seguindo as orientações
provindas de literaturas específicas sobre pesquisa fenomenológica. Ser-mãe de
uma criança com doença crônica envolve múltiplos olhares e compreensões,
olhar para si própria e para os outros, para os que estão próximos e para os que
estão distantes. Contudo, optamos, neste momento, por enfatizar o olhar da mãe
para si própria e como esta se comporta ao vivenciar as mudanças advindas da
cronicidade da doença do filho. Nesta circunstância, os discursos maternos
possibilitaram a apreensão de facetas que foram agrupadas em temas comuns
em torno da questão norteadora. Ao olhar para dentro, para si própria diante da
facticidade da doença do filho, as mães sentem-se privilegiadas, sentem que
foram escolhidas por Deus para serem mães de seus filhos. O modo das mães
enfrentarem a doença do filho e até não sucumbirem à ela está relacionado às
características individuais de cada mãe e a percepção que elas possuem sobre a
doença do filho. Esse modo pode ser influenciado pela rede de apoio social que
possuem. O apoio social dependerá de cada mãe, de suas necessidades e de
quem o oferece. Vale destacar que é trivial para mães de crianças doentes
perceberem o apoio social oferecido como insuficiente, particularmente quando
associado às doenças que geram grandes demandas de cuidados. Dentre as
fontes de apoio social o estudo revelou o apoio advindo de outra mãe que
vivencia a mesma situação. A doença crônica do filho acrescida da hospitalização
são fatores importantes na determinação do bem-estar das mães. Embora
saibamos que a doença crônica do filho e a hospitalização possam causar
sentimentos negativos nas mães, algumas delas desenvolveram mecanismos de
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enfrentamento próprios para lidar com a problemática. Uma das formas de
amenizar a realidade vivida – a comparação, foi desvelada no estudo. A mãe
compara a doença do filho com as de outras crianças com doenças crônicas, e
por essa não ser degenerativa, compreende-a como sendo mais aceitável. As
crianças com doenças crônicas, ao longo das necessidades que a doença impõe,
são hospitalizadas por longos períodos. A mudança no cotidiano da família da
criança com doença crônica é comum, devido ao fato da mãe permanecer mais
tempo no hospital do que em casa e isso pode não abalar apenas os outros filhos
como também os demais familiares. Emerge outras questões essenciais como
novas responsabilidades financeiras. São raras mães de crianças com doenças
crônicas que estão no mercado de trabalho. Assim, fazendo algumas adaptações
e, por vezes, vivenciando momentos estressantes que lhes causam medos de
diversas ordens, as mães buscam compreender a problemática que envolve ter
um filho com doença crônica e o fazem abarcando a doença como um
aprendizado de vida. Ainda que a cronicidade envolva a mãe e os demais
familiares numa significativa problemática, a chegada do filho, o sentimento de
tornar-se mãe de uma criança com doença crônica, emerge como algo positivo.
Nesta conjuntura, as mães, ora apoiadas por outrem, ora enfrentando a
problemática de modo solitário, vivenciam modos de ser-com a doença crônica do
filho, modos que possibilitam trilhar esta difícil jornada. Um estudo como este
responde algumas indagações, mas também suscitam outras. Como estas mães
lidam com a possibilidade de morte dos filhos? Qual o papel do pai durante o
caminhar pela doença crônica do filho? O apoio social relatado por algumas mães
como essencial poderia advir da equipe de enfermagem? Estes e outros
questionamentos impulsionarão novos estudos. Referências Bibliográficas 1.
Brown-Hellsten M. Doença crônica, incapacidade ou tratamento terminal para a
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PERCEPÇÃO MATERNA SOBRE O APOIO RECEBIDO PARA A
AMAMENTAÇÃO: OLHAR

NA

PERSPECTIVA

DA VULNERABILIDADE PROGRAMÁTICA.

Lima LS1 e Souza SNDH2
Introdução: O aleitamento materno (AM) é um alimento seguro, que protege de
doenças comuns da infância, e sendo praticado exclusivamente pode contribuir
com a prevenção de mais de um milhão de mortes infantis evitáveis por ano1.
Tem destaque como estratégia de fácil acesso e eficácia comprovada na queda
da mortalidade em crianças no seu primeiro ano de vida, graças aos inúmeros
fatores de proteção do leite materno para as infecções. Por esses e diversos
outros fatores, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o aleitamento
materno deve ser exclusivo até os seis meses de vida e complementado com
outros alimentos até os dois anos ou mais1. Dentre os oito objetivos estabelecidos
pela OMS para o desenvolvimento do milênio está o objetivo de reduzir a
mortalidade infantil em dois terços a partir das taxas apresentadas em 1990: a
cada mil nascidos vivos ocorriam 53,7 mortes em crianças antes dos 5 anos2. No
Brasil, foi firmado, em 2003, o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade
Materna e Neonatal, tendo suas ações prioritárias incluídas no Plano Nacional de
Saúde do Ministério da Saúde (MS), visando promover a atenção integral à saúde
da criança e a diminuição da mortalidade infantil, com ênfase na mortalidade
neonatal. Entre as linhas de cuidado estabelecidas está a promoção do
aleitamento materno e alimentação saudável2. Em 2002, foi realizada em
Londrina uma pesquisa onde obteve-se uma prevalência do aleitamento materno
exclusivo em crianças menores de 6 meses de 21,0%3. Em 2008, realizou-se,
novamente, a pesquisa de prevalência e os dados demonstraram um aumento
nos índices para 33,8%4. Apesar de todas as iniciativas e propostas adotadas
pelo município, alguns dados estão aquém do esperado, se comparados às
recomendações da OMS e do MS. Diante do exposto podemos nos questionar:
será que as mães estão se sentindo suficientemente apoiadas no processo de
1
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amamentação pelos profissionais dos serviços de saúde, para que consigam
amamentar exclusivamente seus filhos por mais tempo?
Objetivos: Compreender os relatos das mães sobre o apoio recebido pelo serviço
de saúde, bem como os fatores que foram determinantes na opção pela
alimentação de seus filhos nos primeiros seis meses de vida, analisando os
aspectos da vulnerabilidade programática para o não aleitamento.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa. A
população de estudo foram mães que tiveram seus filhos entre os anos de 2002 e
2008 e que habitavam as áreas de abrangência de três Unidades Básicas de
Saúde selecionadas. Foram abordadas quando acompanhavam seus filhos para a
vacinação ou para consulta com o pediatra. Apresentamos nossos objetivos e
solicitamos sua participação na mesma. Estando aceita a participação na
pesquisa, agendamos uma visita para realização da entrevista de acordo com a
disponibilidade

da

colaboradora,

em

sua

residência.

Nesse

momento,

apresentamos o termo de consentimento livre e esclarecido. A coleta de dados se
deu por meio de entrevistas individuais, gravadas, com aplicação de instrumento
pré-formulado. Utilizamos o critério de saturação dos dados coletados,
alcançando no total o número de 12 entrevistadas, sendo 4 por Unidade de
Saúde. Adotamos o método de análise de conteúdo na modalidade temática:
exploração

textual,

através

da

leitura

e

significação,

leitura

flutuante,

delineamento dos temas, análise temática, focalizando as representações,
expectativas e argumentos utilizados. Nesta fase, foram demarcados os temas e
subtemas. A última etapa de análise consistiu na fase interpretativa, na qual,
buscou-se tecer relações críticas entre as idéias explícitas e implícitas no texto e
o contexto científico, expresso pelos diferentes atores. Foi utilizado como
referencial o conceito de vulnerabilidade, proposto por Ayres et al5, para
discussão dos resultados.
Resultados: A partir da análise de dados construímos seis temas pertinentes ao
que a mãe expressou como percepção de apoio para a amamentação, sendo
discutidos neste três deles:
Dificuldades vivenciadas na amamentação: As lesões mamilares foram referidas
como ponto relevante para a desistência do aleitamento materno: “Mas racha, sai
1
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sangue, dói. Muitas mães não querem amamentar por causa disso.” (E3). Toda a
responsabilidade pela criança aparece como fator de dificuldade materna: “[...]
depois eu não agüentei mais, também, ficar tirando, porque aí eu não dormia [...].
Então era aquele ciclo que eu não dormia, eu não descansava nunca, porque
enquanto ele tava dormindo eu tava tirando leite”. (E2). Apareceram ainda nas
entrevistas relatos de dificuldades na volta ao trabalho: “Eu trabalhava tanto na
época, tanto, tanto, que eu não tinha tempo de quase nada” (E8) e ao acesso
geográfico ao serviço de saúde: ”Levar pra fazer puericultura assim não... [...]
porque daí eu tinha que subir com os dois aquela subida lá do (...) até aqui, ai eu
falei ‘ah não dá não, ter que ficar atravessando aquela BR (rodovia que separa o
bairro onde a entrevistada reside da UBS)’.” (E12)
Apoio recebido dos profissionais de saúde: Estabelecer-se uma boa relação com
o profissional, onde haja espaço para o dialogo é citado como necessidade
materna: “Foi importante, porque eu não tinha assim muita certeza se eu ia
amamentar. [...]. Então eu ia no médico a gente ficava conversando e ele foi
abrindo minha mente, minha cabeça.” (E1). “[...] Mas assim apoio mesmo, de falar
assim ‘ah alguém me auxiliou, alguém me explicou’, não tive” (E2). Estar atentos
a comunicação não verbal e as dificuldades apresentadas é fundamental para
uma intervenção adequada, como percebemos no relato a seguir: “Sempre
quando eu precisei [...] Ai elas vieram, a enfermeira, um dia que eu tava
chorando, eu tava chorando porque o leite não descia e ela chorava de fome. Ai
ela falou: ‘não mãe, vai descer sim, você tem leite, olha essa aguinha branca é o
colostro’” (E11). Na fala a seguir percebemos como a opinião do profissional
interfere no delineamento do conceito de amamentação e na percepção da mãe
sobre esse processo: “Mas até a pediatra dele um dia me disse que talvez eu não
devesse ter amamentado ele mais de seis meses. [...]. Ela me disse ‘é na verdade
eu acho que deveria amamentar até o sexto mês só’. [...] Eu acabei me
arrependendo de ter dado tanto tempo, porque daí bagunça tudo as coisas, né?...
eu até aconselhava as pessoas a não amamentarem por tanto tempo, só até o
sexto mês mesmo” (E1).
O apoio nos diferentes momentos e cenários: Com a realização das entrevistas
descobrimos uma fragilidade no que se refere ao apoio prestado durante o pré1
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natal, sendo citado por muitas mães como insuficiente, ou ainda, inexistente:
“Não, não, Para ser bem sincera eu não lembro, não lembro “(E3); “No pré-natal
não foi falado muito nisso. Só o fato de ser a única alimentação necessária.” (E5).
A presente pesquisa mostra que as orientações e apoio têm sido realizados de
maneira bastante eficaz no ambiente hospitalar, sendo reconhecido como:
ajuda, paciência e persistência: “No hospital, que as auxiliares me ajudaram
bastante, com muita paciência” (E1); “Ela teve muita dificuldade, as enfermeiras
eram muito persistentes” (E3). Devemos ressaltar ainda a referência das mães à
importância da aproximação com bebe pela amamentação na primeira hora de
vida, como fator positivo para o inicio do aleitamento: “Assim que ela nasceu já
colocaram pra ela mamar, achei muito importante.” (E8). Observamos que dentro
das intervenções prestadas no período pós-natal a vista domiciliar e a
aproximação do profissional de saúde expressa um valor importante na visão das
mães: “Eles vinham na minha casa... As meninas do postinho ali vinham em
casa... Orientavam, vinham para fazer orientação […]... Sempre elas estavam
aqui...” (E6).
Conclusão: Esta pesquisa nos revela que as mães sentem necessidade de
serem apoiadas desde o pré-natal até o puerpério pelos serviços e profissionais
de saúde, tendo como foco as dificuldades vivenciadas no decorrer do processo
de amamentar. Os profissionais de saúde devem estar atentos às particularidades
que cada nutriz tem com sigo, estando prontos para intervir de maneira efetiva,
minimizando vulnerabilidades sociais, individuais e, em especial, programáticas a
que estão submetidas. Seus valores e história de vida precisam ser respeitados e
incluídos na assistência, para que possamos atingir melhores resultados no
sentido de aumentar as taxas de aleitamento materno exclusivo no município.
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PERMANÊNCIA

HOSPITALAR

DOS

RECÉM-NASCIDOS

COM

INFECÇÃO NO OLHAR DOS ENFERMEIROS
Cunha, KJB1; Moura, MEB2.

INTRODUÇÃO: As infecções neonatais fazem parte do contexto das Infecções
Relacionadas a Assistência de Saúde e são consideradas um problema de saúde
pública em âmbito mundial, sendo uma das causas da morbimortalidade neonatal.
Vale ressaltar que as infecções podem ser congênitas ou adquiridas, e possuem
três formas de contágio: a via transplacentária, o canal de parto e a nosocomial. A
transplacentária é a menos frequente para a veiculação das infecções em RecémNascidos. Por sua vez, o canal de parto é a forma mais comum de contágio,
relacionada à aspiração ou deglutição de materiais contaminados, presentes
nessa via, pelo recém-nascido. A nosocomial é a mais importante no mecanismo
da sepse neonatal tardia, infecção que é ocasionada por intervenções invasivas
sem técnicas assépticas, o que por sua vez relaciona-se à superlotação das
unidades e às deficiências de recursos humanos e infra-estrutura.1 O estudo tem
como objetivos: apreender as Representações Sociais da permanência hospitalar
do recém-nascido com infecção elaboradas por enfermeiros e analisar a relação
dessas representações com a assistência ao recém-nascido com infecção.
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória realizada
com enfermeiros de uma maternidade pública do município de Teresina-PI,
referência no atendimento de gestação de alto risco. Possui o maior número de
leitos obstétricos e neonatais do Estado, com um total de 248, divididos em 20
leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, 20 destinados a Unidade de
Cuidados Intermediários, 10 de Terapia Intensiva Obstétrica, 05 para a realização
do parto humanizado, o Centro de Parto Normal, Centro Obstétrico e Centro
Cirúrgico, além dos Alojamentos Conjuntos e outros. Esta instituição presta
serviços de urgência e emergências obstétricas, assim como o atendimento a
mulheres vítimas de violência. É responsável pelo atendimento de 45 pacientes
por dia com uma média de 1.200 internações e 900 partos por mês. Os sujeitos
do estudo foram vinte e cinco enfermeiros que concordaram em participar da
pesquisa mediante assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido,
eles foram caracterizados por meio das variáveis evidenciadas a seguir: sujeito,
1Mestre em Enfermagem. Enfermeira pediátrica e obstetra. Professora da Faculdade Santo
Agostinho.
2 Doutora em Enfermagem. Professora adjunta da Universidade Federal do Piauí.
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idade, gênero, tempo de serviço, tempo de formação, especialização na área e
setor de trabalho. Para a produção dos dados utilizou-se a técnica de entrevista
semi-estruturada e os dados obtidos foram processados no software ALCESTE
4.8, esse programa permite a análise lexical por meio da Classificação
Hierárquica Descendente, que recorre a co-ocorrências das palavras no
enunciado que constituem o material discursivo. O software organiza as
informações consideradas mais relevantes, e que possui como referência em sua
base metodológica a abordagem conceitual lógica e dos mundos lexicais.2,3 A
análise lexical ocorreu por meio da Classificação Hierárquica Descendente.
RESULTADOS: As Representações Sociais da permanência hospitalar do recémnascido com infecção foram reveladas em duas classes semânticas relacionadas
entre si através da Classificação Hierárquica Descendente. Essas classes foram
resultantes do processamento do corpus pelo software ALCESTE, que forneceu
um relatório completo, e após leitura em profundidade e análise, com base na fala
das depoentes, foram nomeadas e interpretadas com o apoio na Teoria das
Representações Sociais. O dendograma ilustra a relação entre as classes
existentes. O corpus foi dividido em duas partições (subcorpus), portanto essas
duas partições originaram duas classes. Na primeira partição, assim como na
segunda, foram formadas por duas classes, de modo que elas apresentaram
proximidade de conteúdo. As classes foram nomeadas pela autora do estudo de
acordo com a semelhança das idéias expressas nas Unidades de Contexto
Elementares em classe 1 - O Cuidado de Enfermagem, que mostra a realidade do
cuidar e da técnica, o fazer da enfermeira; Classe 2- Permanência Hospitalar,
manifestada por meio dos fatos que causam prejuízos aos recém-nascidos, à
família e à sociedade em decorrência do tempo prolongado de internação. Diante
dessa realidade, o estudo traz as representações que emergiram das falas dos
sujeitos, a partir de seus pensamentos sobre a assistência ao recém-nascido com
infecção, nelas foi evidenciado o conhecimento socialmente compartilhado e
elaborado, no qual a troca de saberes ocorreu por meio da comunicação, e se
concretizou pelas condutas e comportamentos relacionados à infecção neonatal.
Dessa forma, a apreensão das Representações Sociais dos enfermeiros nas
dimensões de informação, atitude e imagem, deram sentido às práticas e as suas
condutas no cotidiano que envolve o atendimento ao recém-nascido com
1Mestre em Enfermagem. Enfermeira pediátrica e obstetra. Professora da Faculdade Santo
Agostinho.
2 Doutora em Enfermagem. Professora adjunta da Universidade Federal do Piauí.
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infecção, visto que essa assistência faz parte desse contexto e pode ser utilizada
como ferramenta para minimizar prejuízos causados por esse agravo muito
frequente

nessa

faixa

etária

da

população.

Além

disso,

analisar

as

representações da permanência hospitalar do recém-nascido com infecção tornase importante para compreender como essa assistência está sendo desenvolvida
durante esse período e como se encontram os índices de infecção. Assim a partir
dos relatos observou-se que existe uma preocupação dos enfermeiros com o
fenômeno da infecção que relaciona os processos invasivos de saúde com o
tempo de permanência hospitalar. Dessa forma, existe um posicionamento sobre
o agir da equipe de enfermagem, no que se refere a adoção de precauções
padrão para o desenvolvimento das técnicas mais invasivas, com rompimento de
barreiras biológicas. A análise do material mostra as Representações Sociais dos
enfermeiros diante do tempo de internação dos recém-nascidos, nas quais eles
externaram as suas práticas, seus conhecimentos e, principalmente, aspectos
psico-afetivos. É notável a preocupação deles em relação ao sofrimento, à
infecção e ao desenvolvimento da técnica em si, enfatizam também as
implicações de um tratamento prolongado. A internação hospitalar gera muita
angústia e estresse na família dos recém-nascidos, principalmente quando não
possui tempo determinado para o tratamento. Na Neonatologia, esse tempo é
impreciso haja vista que o sucesso da terapêutica depende de múltiplos fatores
relacionados

à

assistência,

ao

ambiente

e

ao

próprio

paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Evidenciou-se nos discursos a imensa lacuna no que
se refere ao cuidar de forma integral, o envolver da técnica com a assistência
humanizada e sistematizada, como instrumentos capazes de melhorar o estado
de saúde do paciente. Os profissionais entendem que um atendimento de
qualidade limita-se a utilização de precauções padrão. Sendo que o cuidado de
enfermagem é bem mais amplo, envolve os profissionais de saúde, a família, em
um ambiente que pode proporcionar a troca de saberes e informações. Os
enfermeiros consideram as infecções como eixo central na área hospitalar e que
locais com muita infecção representam sinais de erros ou falhas no atendimento,
declaram ainda que todos os serviços de saúde têm a intenção de oferecer um
atendimento de qualidade e livre de infecções. No entanto, percebe-se que a
assistência prestada ao recém-nascido com infecção ainda possui muitas arestas
1Mestre em Enfermagem. Enfermeira pediátrica e obstetra. Professora da Faculdade Santo
Agostinho.
2 Doutora em Enfermagem. Professora adjunta da Universidade Federal do Piauí.
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que permitem o seu aparecimento e assim contribuem para aumentar o tempo de
permanência desse paciente no hospital. Fato notado em virtude da própria
manifestação dos sujeitos que relatam a sua angústia e inquietação diante do
retorno de pacientes das unidades de menor complexidade para as de maior
complexidade, e pelo tempo indeterminado de permanência hospitalar.
REFERÊNCIAS: 1. Dutra A. Medicina Neonatal. Rio de Janeiro: Revinter; 2006.
2. Camargo BV. Alceste: um programa informativo de análise quantitativa de
dados textuais. In: Moreira ASP, Camargo BV, Jesuíno JC, Nóbrega SN.
Perspectivas teóricas-metodológicas em Representações Sociais, João Pessoa
(PB): Universitária; 2005: 259-67.
3. Oliveira DC, Gomes AMT, Marques SC. Análise estatística de dados na
pesquisa das representações sociais: alguns princípios e uma aplicação ao
campo da saúde. In: Menin MS, Schimizu AM (Org.). Experiência e representação
social - questões teorias e metodológica. São Paulo: casa do psicólogo; 2005: 8994.
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PREVENÇÃO DA DOR NA CRIANÇA DURANTE A VACINAÇÃO: UM
CUIDADO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA1
Autores: Badolati MEM¹; Nascimento MAL²; Cardim M³; Paiva MB 4; Xavier SO5;
RESUMO
Ao nascer, o recém-nato, conforme Protocolo do Ministério da Saúde, possui uma
rotina hospitalar preventiva, que inclui a coleta de sangue para testes laboratoriais
de diagnóstico, a aplicação injetável de vitamina K, e mais 13 vacinas injetáveis,
que são aplicadas rotineiramente, conforme o programa de imunização, e
estendendo-se, até adolescência. No entanto, a imunização, prática da promoção
a saúde (Atenção Primária), é um procedimento doloroso, que necessita ser
refletido, no âmbito do cotidiano da prática da enfermagem, no entanto, toda
situação que envolve dor, é um evento merecedor de cuidado, mesmo em se
tratando de um procedimento imprescindível e com vistas à saúde da criança.
Isso porque, a persistência da dor ou a repetição de estimulação dolorosa
caracteriza-se por passividade do recém-nato, que pode ser traduzida por
diminutos movimentos corporais e face sem expressão, além de decréscimo na
freqüência cardíaca, variabilidade respiratória e decréscimo na saturação de
oxigênio, e em longo prazo pode afetar o comportamento da criança diante de
outros episódios dolorosos. O estudo realizou-se, na sala de vacina, de uma
Unidade Hospitalar, durante o projeto, “Resultados de Pesquisa na Prática de
Cuidar em Enfermagem (Aleitamento materno e dor do Recém-nato)”. O objetivo
compreende em verificar a ocorrência de similaridade nos resultados de pesquisa
que objetivam aliviar a dor durante a vacinação infantil associando-se o
aleitamento materno com a administração da BCG-ID e com a aplicação da
primeira dose da vacina contra Hepatite B e em propor o aleitamento materno em
1 Enfermeira - Coordenadora de Epidemiologia do Município de Miguel Pereira – Rio de Janeiro Mestranda do Programa de Mestrado em Enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Email: elisa.farma@hotmail.com
2 Enfermeira - Professora e Orientadora Acadêmica do Programa de Mestrado da UNIRIO – Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Experimentação em Estudos
sobre a Saúde da Mulher e da Criança (NuPEEMC) do Departamento de Enfermagem Materno Infantil (DEMI) da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (EEAP) da
UNIRIO - Doutora em Enfermagem. Email: gêmeas@centroin.com.br
3 Enfermeira do Instituto Fernandes Figueira (IFF) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) – Especialista em Pediatria. Mestre em Enfermagem pela UNIRIO.
Email: maricardim@gmail.com
4 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem e Biociências da UNIRIO; Enfermeira tecnologista do IFF/Fiocruz; Coordenadora da especialização
em Enfermagem Pediátrica do IFF; Rio de Janeiro – RJ; Brasil; E-mail: marciabpaiva@yahoo.com.br.
5Enfermeira do Instituto Fernandes Figueira (IFF) da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) – Especialista em Neonatologia. Mestranda do Programa de Mestrado em
Enfermagem da UNIRIO. Email: swyaxavier@hotmail.com
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RNs como prática habitual durante a aplicação de imunobiológicos nas Unidades
Básicas de saúde. Cabe ressaltar, que além da pesquisa relacionada à dor
causada pela aplicação de imunobiológicos, a Hepatite B é uma doença
sexualmente transmissível, causada pelo vírus da Hepatite B, que é 100 vezes
mais infectante que o vírus da AIDS, e a vacina, além de proteger contra a
Hepatite B, também previne a Hepatite D, e esta, para infectar o homem, precisa
da presença do vírus da Hepatite B em seu organismo. A distribuição das
hepatites virais é universal, sendo que a magnitude dos diferentes tipos varia
conforme a região. No Brasil, também há grande variação regional na prevalência
de cada um dos agentes etiológicos. As hepatites virais têm grande importância,
pelo número de indivíduos atingidos e pela possibilidade de complicações das
formas agudas e crônicas. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de
2 bilhões de pessoas, já entraram em contato com o vírus, 325 milhões tornandose de portadores crônicos e 50 milhões de novos casos a cada ano. Em áreas
com maior incidência, 8 a 25% das pessoas carregam o vírus e de 60 a 85% já
foram expostas. No Brasil, 15% da população já foram contaminadas e 1% é
portadora crônica. Com as diferenças associadas às condições sociais, sanitárias
e ambientais, as doenças transmissíveis ainda constituem um dos principais
problemas de saúde pública no Brasil e no Mundo, e as doenças antigas
ressurgem com outras características, enquanto as doenças novas disseminamse com uma velocidade impensável há algumas décadas. Em 2009, no Estado do
Rio de Janeiro, a cobertura vacinal, contra Hepatite B, foi de 93,41%, com a
imunização de 201.497 menores de um ano, embora a população geral nesta
faixa etária corresponda a 215.710, ou seja, um déficit de 14.213 crianças, sem
cobertura vacinal contra hepatite B, não atingindo a meta pactuada pelo
Município, Estado e Ministério da Saúde, para menores de um ano, 95%, dados
do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Sendo assim, com o
aumento das doenças transmissíveis, no Brasil e no mundo, citada acima, o
Ministério da Saúde inseriu as hepatites virais ao programa DST/AIDS. Em 2009,
a Coordenação de Vigilância Epidemiológica do município de Miguel Pereira,
cidade Serrana do Estado do Rio de Janeiro, obteve o registro de 94 casos
suspeitos de Hepatite B, sendo 04 casos sorologicamente confirmados, estes
quantitativos, apesar de numericamente pequeno, se configura como significativo
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percentualmente. Metodologia: é um estudo quase-experimental com abordagem
quantitativa, utilizando-se o critério de amostragem por conveniência, que
compreendeu cinqüenta e um recém-natos hígidos com a utilização da Escala de
Dor Neonatal (NIPS), para analisar os dados de variação de parâmetros
fisiológicos e comportamentais a partir de uma exposição dolorosa. Outra
ferramenta a integrar está pesquisa de abordagem quantitativa, foi à utilização do
programa EPI INFO, que é um programa integrado desenvolvido para uso em
Epidemiologia, mas se aplica também à pesquisa biomédica em geral. A
administração das vacinas foi realizada por enfermeiros e/ou técnicos de
enfermagem, capacitados através de cursos promovidos pela Assessoria de
Imunização (SES-RJ), e pela Coordenação Municipal de Imunização, com uma
carga horária total de 120 horas. A fim de garantir o cumprimento das questões
éticas em pesquisa, conforme preconizado pela Resolução 196/96, que trata das
Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos,
cumpriu-se todas as etapas do projeto, obtendo, protocolo aprovado, pelo Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Severino Sombra (USS), localizado
no município de Vassouras, estado do Rio de Janeiro, registro nº 369841, em
19/10/2010. Foi oferecido às puérperas o Termo de Consentimento Livre
Esclarecido - TCLE, em puérpera adolescente, o termo de consentimento livre e
esclarecido foi oferecido ao seu responsável, com todos os esclarecimentos
necessários para a decisão em participar da pesquisa. Ao todo foram observados
51 recém-natos e suas mães. O interesse em participar da pesquisa, ocorreu
através dos encontros mensais, das gestantes, no grupo Pré-natal, e pela
divulgação, no alojamento conjunto, do Hospital Fundação Miguel Pereira, que
atende inclusive o município de Pati do Alferes. Resultados: verificamos
ausência de dor, nos cinqüenta e um (51) recém-natos que compuseram o
estudo, com a seguinte distribuição, vinte e um (21) obtiveram a pontuação zero
(0), dezesseis (16) a pontuação um, onze (11) a pontuação dois (2), e três (3) a
pontuação três (3), comprovando a inexistência da dor durante administração da
vacina Hepatite B. A dor é um fato experimentado pelo ser humano desde o
nascimento, ocorrendo em situações diversas associadas ou não com a saúde.
Conhecer um pouco mais sobre a dor no recém-nascido e dessa forma contribuir
para a melhoria da assistência prestada a essa clientela, é uma árdua tarefa, mas
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com certeza, gratificante. Conclusão: o presente estudo mostrou que o
aleitamento materno é uma estratégia eficaz na prevenção da dor, (100%) dos
RNs, durante a administração da vacina anti-hepatite B, não apresentaram dor,
apresentando-se como uma alternativa, não farmacológica, para o controle da dor
do recém nascido submetido ao procedimento de imunização. Identificamos ainda
que a estratégia adotada pelo Programa Municipal de Imunização para acabar
com a evasão da Vacina BCG-ID, contribuiu para ampliação da cobertura da
Vacina Hepatite B (98,17%) nesta população, demonstrando eficácia no
aleitamento materno como uma estratégia não farmacológica, no alívio da dor do
RN em ambos os casos. E como recomendação, esta inserir nas salas de vacina
do município, o aleitamento materno, como pratica durante aplicação de
imunobiológicos, em recém-natos.
Descritores: Imunização, Dor, Aleitamento Materno, Cuidados de Enfermagem.
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PROCEDIMENTOS

REALIZADOS

EM

AGRUPAMENTO

DE

CUIDADOS EM PREMATUROS: A REALIDADE DE UMA UTIN
Lima FP1; Calegari FL2; Fonseca LMM 3; Castral TC4; Leite AM5

Introdução: Apesar dos avanços da tecnologia nas Unidades de Terapia
Intensiva Neonatal (UTIN) favorecerem a sobrevida de recém nascidos pré-termo
(RNPT), podem contribuir para alterações no desenvolvimento desses neonatos.
Um dos fatores causadores do estresse nos neonatos em UTIN é o excesso de
manipulação a que são submetidos. Quando um RNPT é submetido a um grande
número de procedimentos, há um gasto desnecessário de energia devido a sua
inabilidade natural e também a uma severa interrupção do ciclo do sono1. O
cuidado desenvolvimental é uma filosofia que implica o re-pensar as relações
entre os bebês, as famílias e os provedores de cuidados de saúde. Inclui uma
variedade de atividades que maneja/controla o ambiente e individualiza o cuidado
ao prematuro, tendo como base as observações comportamentais. Tem como
objetivo promover a estabilidade clínica, a auto-organização e a competência do
RN, tanto quanto possível, ajudando-o a conservar energia para o crescimento e
desenvolvimento2. Uma das estratégias de cuidado que visa o cuidado
desenvolvimental é o agrupamento de cuidados e deve ser realizado com o intuito
de diminuir o gasto energético e o estresse2. Objetivo: Verificar a sistemática de
manipulação a que o RNPT é submetido na UTIN, identificando os procedimentos
que ocorrem de forma individual ou em agrupamento de cuidados. Metodologia:
Trata-se de um estudo descritivo e exploratório realizado com 20 RNPT com IG
entre 24 e 34 semanas; idade pós-natal inferior a 28 dias e idade gestacional
corrigida de até 36 semanas. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética do local
1

Mestre em Ciências e Enfermeira do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP (Brasil).
2
Mestranda do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e
Saúde-Pública da EERP/USP, Ribeirão Preto-SP (Brasil). Enfermeira do Hospital Santa Casa de
Misericórdia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto-SP (Brasil).
3
Prof. Doutor do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da EERP/USP,
Ribeirão Preto-SP (Brasil).
4
Prof. Doutor do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da EERP/USP,
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5
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da pesquisa com protocolo número (Ofício nº2247/2008 CEP/SPC). Foram
filmados, durante 24 horas consecutivas por meio de 4 câmeras das quais duas
permaneceram fora e duas dentro da incubadora. Os procedimentos realizados
conjuntamente foram considerados como uma manipulação na contagem da
frequência de manipulações do RN. A duração foi registrada desde o início até o
término de cada procedimento e, quando agrupado, foi considerado o momento
exato do início do primeiro procedimento até o ultimo segundo do término do
último, totalizando o período de uma manipulação em agrupamento. Os dados
previamente registrados foram transcritos e digitados em duas planilhas do
software Excel e processados no software Epi Info. Resultados: Os 20
prematuros foram submetidos a um total de 1.341 procedimentos, cuja média foi
67,1 por prematuro em 24 horas de filmagem. Houve um total de 768
manipulações, sendo que o número de manipulações por prematuro variou de 14
a 71, representando 9,7% e 1,8% respectivamente do total. 504 manipulações
ocorreram visando à execução de um procedimento apenas, representando
65,6% dos casos, ou seja, procedimentos individuais e os agrupamentos
contiveram de 2 a 10 procedimentos, sendo que frequência de manipulações
diminuiu conforme o aumento do número de procedimentos nestas manipulações.
A média de procedimentos por manipulação foi de 2,2. O teste de resíduo e a
administração de dieta por seringa foram os procedimentos mais frequentes nos
agrupamentos que contiveram dois procedimentos, 24 vezes cada um.
Ressaltamos que os pares de procedimentos foram muito variados, sendo que,
dos 149 agrupamentos ocorridos em pares, 51 (34,2%) foram diferentes entre si.
O agrupamento que incluiu a coleta de gasometria e a administração oral de
sacarose foi realizado 10 vezes. Pôde-se perceber que o procedimento mais
realizado em conjunto com outro foi a mudança de decúbito, com 89 (10,6%)
ocorrências, o segundo mais frequente foi a troca de fralda, com 79 (9,4%)
ocorrências e, em seguida, a administração de dieta em seringa, com 69 (8,1%)
ocorrências. Seis dos procedimentos, realizados nos RNPT, ocorreram apenas de
forma individual, ou seja, não estiveram contidos nos agrupamentos: intubação
orotraqueal, coleta de swab nasal e de glicosimetria capilar, mensuração da
radiância de fototerapia, realização de ultrassonografia e de curativo de feridas.
Pode-se observar, também, a presença de 12 procedimentos que somente
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ocorreram sob forma de agrupamentos: instalação de sensor de pele, realização
de higiene perianal, punção de acesso venoso, realização de higiene ocular,
colocação de roupa, pesagem, administração de medicamento VO, fixação de
bigode de oxigênio, coleta de urina, retirada de SOG, mensuração do
comprimento e instilação de colírio, ou seja não foram realizados individualmente
em nenhum momento. Conclusão: Embora os procedimentos tenham sido
agrupados aleatoriamente de 2 a 10 procedimentos por agrupamento, sem uma
padronização conjunta para determinados procedimentos, por outro lado este fato
pode indicar que o cuidado não foi realizado mecanicamente, mas sim tentando
atender à necessidade dos neonatos. A mudança de decúbito foi o procedimento
mais presente nos agrupamentos com 89 ocorrências. Este fato já era esperado,
tendo em vista que, para a realização de alguns procedimentos, faz-se necessário
tal procedimento. Quanto à troca de fralda, o segundo procedimento mais
freqüente nos agrupamentos, inferimos que o fato se deu em razão de que, em
geral, não é um procedimento que tenha uma rotina determinada e nem que
tenha urgência na sua realização. A administração da dieta por seringa ficou em
terceiro lugar com 69 ocorrências. Este procedimento apresenta uma rotina bem
definida, é executado a cada 3 horas, quando o RNPT não está em jejum e talvez
seja por isto que tenha ocorrido junto com outros procedimentos que não tinham
essa rotina. Em nossa amostra, tivemos 3 RNPT em jejum, porém ressaltamos
que alguns prematuros podem ter tido parte da dieta não administrada durante a
filmagem devido à presença de resíduos gástricos, ou algum outro problema que
provocasse a suspensão da dieta. Os 12 procedimentos que ocorreram somente
em agrupamento são de rápida duração, justificando sua ação com outros
procedimentos. RNPT com IG menor que 28 semanas, a depender do estímulo,
interpreta como sendo doloroso3. O agrupamento de cuidados pode causar
estresse nos prematuros com menor idade gestacional, em geral inferior a 30
semanas4. Estudos revelam que prematuros com idade gestacional menor que 30
semanas respondem com maior grau de pontuação na escala de dor, quando é
realizado um procedimento doloroso após cuidados de rotina da UTIN do que se
este procedimento fosse realizado após um período de descanso4. A entubação
orotraqueal e a realização de curativo de feridas também podem ser considerados
procedimentos dolorosos e estressante, fato que também justifica sua execução
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isolada5. A mensuração de radiância de fototerapia, realização de glicosimetria
capilar e a coleta de swab nasal são procedimentos de rotina da unidade que,
quando executados, são realizados mediante uma rotina já adotada e por
profissional específico, em geral enfermeiro ou médico, o que também pode
justificar as ocorrências de forma isolada. As manipulações individuais
representaram a maior parte do total das manipulações. Quando ocorrem os
agrupamentos de cuidados houve uma diminuição da freqüência que é
proporcional ao aumento do número de procedimentos consecutivos e não houve
uma organização sistemática dos procedimentos realizados nos agrupamentos.
Cabe à equipe o desenvolvimento de práticas voltadas para o cuidado aos
neonatos hospitalizados de forma que a conscientização dos profissionais que
atuam junto a essa clientela, possa reduzir a manipulação que o neonato
experimenta nas UTIN com vistas à qualidade de assistência a essa clientela.
Descritores:

Procedimentos,

Recém-nascido,

Unidade

de

Terapia

Intensiva
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PROCESSO DE CUIDADO DO ENFERMEIRO EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: ESTUDO QUANTITATIVO1
Autores
Oliveira JD2; Cabral IE 3; Queiroz MVO 4
Resumo
INTRODUÇÃO O processo de cuidado no ambiente de Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal (UTIN) tem se modificado nos últimos anos, deixando de
centrar-se somente nas ações voltadas ao biológico, incluindo dimensões que
contribuem para o desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nascido. No
ambiente da UTIN, coexistem a atuação da equipe de saúde e a participação da
família na oferta de cuidados contínuos e individualizados aos recém-nascidos ali
assistidos(1,2). Mesmo assim, o maior foco de atenção é o aspecto biológico por
meio do cuidado de toda a equipe de saúde, pois a condição crítica do recémnascido exige tal atenção. A consequência disto para o cotidiano do enfermeiro
pode ser percebida na exigência de domínio cognitivo e psicomotor na
manipulação

de

equipamentos

ou

técnicas

de

cuidados

extremamente

especializados que viabilizam a sobrevivência do recém-nascido, além das
habilidades inerentes aos cuidados relacionais. Estudos demonstraram que as
enfermeiras, em ambiente hospitalar, ocupam a maior parte do seu tempo
realizando atividades assistenciais e administrativas, e, minimamente, em ações
voltadas à comunicação entre a equipe e em atividades educativas(3,4). O
trabalho da UTIN exige uma equipe de enfermagem capacitada e o serviço
organizado para desenvolver uma assistência complexa. Para tanto, há que se ter
Extraído da Dissertação de Mestrado, intitulada “Processo de Cuidado do Enfermeiro em Unidade de
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UECE. Pesquisadora do CNPq. E-mail: veraciq@hotmail.com
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um dimensionamento de pessoal adequado à finalidade da assistência – de alta
complexidade, além do objetivo precípuo do cuidado em UTIN, que além de tratar
e recuperar a saúde do neonato ou criança busca favorecer o crescimento e o
desenvolvimento saudáveis. A identificação do processo de trabalho do
enfermeiro permite compreensão quanto aos elementos constituintes do processo
de trabalho (objeto, instrumento, finalidade e produto final) e, ainda, reflexão
sobre as ações de humanização e os efeitos na qualidade da assistência de
enfermagem(5). Diante destas questões, a pesquisa teve como objetivo analisar o
processo de cuidado da enfermeira em unidade de terapia intensiva neonatal.
(MÉTODO) Estudo descritivo na abordagem quantitativa, a partir da observação
no campo, focando os aspectos do cuidado da enfermeira no ambiente de uma
unidade de terapia intensiva neonatal pública estadual da Rede de Saúde do SUS
de Fortaleza, Ceará, Brasil. Na situação observada, centrou-se o olhar sobre o
desenvolvimento do cuidado daquelas enfermeiras que ali atuavam nas atividades
assistenciais, administrativas e educativas orientadas por um roteiro do tipo
check-list(3), o qual foi adaptado ao estudo em ambiente de UTIN. A unidade
neonatal está inserida em um complexo hospitalar com mais de 400 leitos de
internação, enquanto esta unidade possui dois ambientes: um denominado de
intensivo (unidade de terapia intensiva neonatal/UTIN), com 18 leitos; e outra de
médio risco (unidade neonatal de médio risco), com sete leitos. Entre os membros
da equipe de saúde, a de enfermagem é formada por 49 enfermeiras – sendo 22
admitidas por concurso público e vínculo empregatício com a Secretaria Estadual
de Saúde do Ceará e carga horária mensal de 40 horas semanais; 27 enfermeiras
têm contratos precarizados, vinculadas a uma Cooperativa de Enfermagem, com
carga horária variada entre 20 a 30 horas semanais. A natureza assistencial do
trabalho da enfermagem implementado na UTIN está pautada na Sistematização
da Assistência de Enfermagem (SAE). Ao todo, existem 16 leitos na UTIN. Para
atender essa especificidade, as enfermeiras distribuem-se em cada turno de
trabalho de 12 horas, permanecendo quatro enfermeiras para 16 leitos de UTIN,
ou seja, uma relação de 1:4 (uma enfermeira para 4 leitos). Participaram do
estudo 12 enfermeiras assistenciais, que atuavam no referido hospital há, pelo
menos, seis meses, com melhor adaptação à dinâmica do cuidado do recémnascido, às rotinas e normas da unidade. Quanto aos procedimentos de obtenção
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dos dados, a observação sistemática foi realizada no período de maio a julho de
2010, durante 58 dias, totalizando 56 turnos (28 no horário da manhã, 28 no
horário da tarde), perfazendo 392 horas de observação e 1.323 atividades. O
projeto de pesquisa foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Hospital Geral de Fortaleza, parecer nº 110308/10, e recebeu anuência formal
da chefia de enfermagem da unidade neonatal antes de iniciar a coleta de dados
e dos enfermeiros com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Para análise dos achados, inicialmente procedeu-se a organização e
a tabulação dos dados e, seguidamente, a descrição e análise estatística, cujos
resultados foram dispostos em tabelas, de forma a facilitar a visualização e a
comparação entre os dados. (RESULTADOS) Os resultados mostram as
atividades desenvolvidas pelo enfermeiro distribuídas nos três aspectos, onde das
1323 atividades observadas (100%), 45,05% equivaleram às atividades
assistenciais, 39,99% às administrativas e 14,97% às atividades de educação.
Das 596 atividades assistenciais identificadas (100%), a lavagem das mãos
destaca-se em (29,53%), cuidados respiratórios (16,77%) e coleta de material
para exames (12,24%). Outras atividades distribuídas em menor proporção
mostram cuidados diretos e indiretos com o recém-nascido no ambiente da UTIN.
Quanto às atividades administrativas, elas representaram 39,99% de todas as
atividades desenvolvidas pelo enfermeiro no período observado. Os resultados
mostram que a maior proporção destas atividades está relacionada à
organização, previsão e provisão de materiais – papéis, insumos e medicamentos
– estão codificados em OPT (33,83) e PRM (14,93). Em relação às atividades de
educação 14,97% distribuídas em suas diversas naturezas direcionadas aos
profissionais

(47,99%),

à

família

(11,11%)

e

aos

alunos

(40,90%).

(CONCLUSÕES) Observou-se nos resultados da pesquisa que, das atividades
assumidas pelas enfermeiras, despenderam mais tempo as assistenciais
(45,05%), ou seja, o cuidado junto ao recém-nascido e menos tempo nas
orientações às famílias (8,08%). Houve uma diferença estatística pouco
significativa (6,06%) entre as atividades assistenciais e administrativas (39,99%).
Entretanto, o processo de cuidado indireto ao recém-nascido foi superior ao
direto, pois a soma das atividades administrativas e educativas foram 10%
superior ao tempo usado pelas enfermeiras nas atividades assistenciais. Entre as
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atividades assistenciais, as enfermeiras da UTIN realizaram mais a lavagem das
mãos (29,53%), os cuidados respiratórios (16,17%), a coleta de material para
exames (12,24%), cuidados corporais (7,55%) e cuidados cutâneos e de fâneros
(6,04%). Os dados revelaram que o processo de trabalho das enfermeiras tem
girado em torno de cuidados relativos à manutenção e ao monitoramento das
funções corporais dos recém-nascidos da unidade. Sugere-se ainda uma
diminuição da carga de trabalho das enfermeiras no desempenho de atividades
administrativas, especialmente daquelas de menor complexidade, que ocasionam
o desvio de função da enfermeira e que poderiam ser executadas por pessoal
administrativo.
DeCS
Enfermagem neonatal. Papel do profissional de enfermagem. Cuidados de
enfermagem.
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REAÇÕES APRESENTADAS POR CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES
DURANTE A PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA: UM ESTUDO COM
BRINQUEDO TERAPÊUTICO
Santos LM1, Santana LDS2, Santana RCB3, Oliveira VM4, Lopes DM5

Nas diversas situações com as quais a criança hospitalizada se depara,
encontram-se os fatores estressores, decorrentes da quebra de rotina e a
realização de procedimentos intrusivos e dolorosos, tais como a punção venosa
periférica que é um procedimento muito comum no cotidiano hospitalar e por sua
vez, contribui ainda mais para aumentar o nível de tensão e de medo. Este
momento é acompanhado, muitas vezes, por recusa, choro e empatia com a
equipe de enfermagem e que para a criança é entendido como um castigo ou
penalidade por algo que cometeu e sem explicação. Por ser uma constante na
prática clínica da enfermagem pediátrica e pela demanda de atividades da equipe,
estes profissionais acabam não se preocupando com a preparação da criança
doente antes da realização do procedimento. Neste contexto do cuidado, destacase a técnica do Brinquedo Terapêutico (BT). O BT constitui-se num brinquedo
estruturado para a criança aliviar a ansiedade gerada por experiências atípicas
para sua idade, que costumam ser ameaçadoras e requerem mais do que
recreação para resolver a ansiedade associada, devendo ser usado sempre que
ela tiver dificuldade em compreender ou lidar com a experiência. Entretanto, a
utilização do BT na prática clínica é pouco empregada na assistência à criança
nos serviços de saúde, havendo necessidade das crianças serem contidas até por
três a quatro adultos, sob protestos, como choro, grito e recusa para realização de
procedimentos intrusivos e potencialmente dolorosos (1). Quando as crianças são
preparadas para a realização de procedimentos hospitalares com a técnica do
1
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brinquedo terapêutico, tornam-se mais cooperativas, expressam melhor os seus
sentimentos de medo e de ansiedade, demonstram compreender a necessidade
deste procedimento, diminuem as reações de tensão e passam a se relacionar
melhor com outras crianças e a equipe de enfermagem

(1-4)

. Com base nesse

processo, este estudo teve como objeto de investigação as reações de crianças
pré-escolares hospitalizadas submetidas à punção venosa periférica após a
utilização do Brinquedo Terapêutico Instrucional (BTI). O interesse por este objeto
de estudo surgiu durante a vivência profissional dos autores na Clínica Pediátrica
de um Hospital Geral do interior da Bahia, onde perceberam que a maior parte
das crianças hospitalizadas necessitava de punções venosas repetidas para a
infusão de soluções intravenosas. A perda da integridade deste acesso venoso
correspondia à necessidade de uma nova punção, que na maior parte das vezes,
configurava-se como um momento de estresse e de medo para a criança e sua
acompanhante. No entanto, a equipe de enfermagem não implementavam em sua
prática clínica medidas não farmacológicas para aliviar os desconfortos físicos e
psicológicos decorrente da execução desta técnica. Isto posto questionou-se:
Quais são as reações apresentadas por crianças hospitalizadas antes, durante e
após a punção venosa periférica com utilização da técnica do BTI? Este estudo
teve como objetivo geral analisar as reações apresentadas por crianças
submetidas à punção venosa periférica na Clínica Pediátrica de um hospital
público do interior da Bahia, após a utilização do Brinquedo Terapêutico
Instrucional. Como objetivo específico: descrever as reações apresentadas pelas
crianças antes, durante e após a punção venosa periférica e comparar as reações
apresentadas pelas crianças antes, durante e após a punção venosa periférica
com e sem a técnica do BTI. Portanto, a realização deste estudo foi relevante,
pois os dados obtidos poderão fornecer subsídios para a equipe de enfermagem
no que se refere à avaliação da técnica do brinquedo terapêutico como
instrumento capaz de ser utilizado no cotidiano da enfermagem pediátrica. Por
outro lado, poderá preencher as lacunas do conhecimento referentes à utilização
desta técnica como ferramenta do cuidar, no tocante ao preparo de crianças
hospitalizadas antes de procedimentos invasivos e potencialmente dolorosos.
Ainda, os dados poderão sensibilizar os profissionais que exercem a enfermagem
pediátrica quanto ao uso do brinquedo terapêutico no processo do cuidar da

329

criança hospitalizada, como um instrumento para o alívio do estresse e da tensão.
Trata-se de um estudo do tipo descritivo, exploratório e quantitativo, realizado no
período de novembro de 2009 a fevereiro de 2010 na clínica pediátrica de um
hospital público de grande porte da cidade de Feira de Santana-Bahia. O projeto
deste estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Tecnologia e Ciências, campus de Salvador-Bahia sendo aprovado
pelo parecer técnico 01.221-2009. Somente após esta aprovação é que foi
realizada a escolha das crianças levando em conta os critérios estabelecidos pela
pesquisa, sendo que cada uma delas e seus acompanhantes foram informados
sobre os objetivos e a proposta geral do estudo, mediante leitura, ponderação e
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, respeitando-se desta
maneira, a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Participaram deste
estudo, 12 crianças que foram selecionadas através dos seguintes critérios de
inclusão: ter idade entre três e seis anos; tempo de internação superior a uma
semana na clínica pediátrica e ter sido submetida a mais de duas punções
venosas periféricas. A coleta dos dados ocorreu em duas etapas. Na primeira, a
criança foi submetida à punção venosa periférica sem o preparo prévio com a
técnica do BT instrucional, a fim de se observar as suas reações. Na segunda
etapa, foi realizada a técnica do BTI, trina minutos antes da realização da punção
venosa periférica pelo profissional de enfermagem da unidade pediátrica. Nesta
etapa, foi utilizado o protocolo proposto por Martins e outros(3) para o preparo da
criança submetida à punção venosa periférica e em seguida foi realizada a
representação de uma punção venosa no boneco. Neste momento, foi aplicado
um formulário para a coleta dos dados, que continha as possíveis reações
apresentadas pela criança. Os dados foram tratados e analisados por meio do
pacote estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão
15.0. As variáveis deste estudo foram representadas por freqüências absolutas e
relativas, sendo demonstradas em tabelas. Antes da sessão com o BTI, 67% (08)
das crianças não foram receptivas e não interagiram com a profissional de
enfermagem responsável pela realização da punção venosa periférica e não
interagiram com esta profissional, 50% (6) mantiveram-se indiferentes e 83% (10)
ficaram dispersas durante o procedimento. Com a sessão do BTI, estas reações
foram amenizadas, pois 67% (08) das crianças mostraram-se receptivas e
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interagiram com a profissional de enfermagem antes da realização da punção
venosa periférica, 100% (12) não tiveram nenhuma reação de indiferença e 67%
(8) não ficaram dispersas durante o procedimento. Ao aplicar o BTI neste estudo,
observa-se que as crianças tornaram-se mais receptivas com a profissional de
Enfermagem durante a punção venosa, sendo que elas não apresentaram
reações que pudessem demonstrar medo, recusa, o choro dentre outras reações
destacadas. Durante o procedimento da punção venosa, pode-se observar que
das crianças que não foram preparadas anteriormente com a técnica do BTI, 83%
(10) apresentaram recusa e choro, sendo que 100% (12) ficaram com medo, 50%
(6) estavam assustadas, abriram intensamente os olhos e apertaram os dentes e
67% (8) transpiraram, cerraram os lábios e tiveram tensão muscular. Ao
participarem da sessão do BTI, as crianças aceitaram com mais facilidade a
realização da punção venosa periférica pela profissional de enfermagem, pois
67% (8) reagiram sem recusar este procedimento, sem medo, abertura intensa
dos olhos e sem apertar os dentes. 50% (6) não coraram, ficaram com lábios
cerrados e com tensão muscular e 100% (12) não apresentaram susto e
transpiraram. Após o procedimento, pode-se perceber que das crianças sem o
preparo com o BTI, 17% (2) ficaram tranqüilas após procedimento, 83% (10)
ficaram agitadas, 67% (8) demonstraram raiva e verbalizaram dor e 83% (10)
permaneceram agitadas e nenhuma demonstrou riso. Estas reações foram
amenizadas com a sessão do BT, pois 83% (10) ficaram tranqüilas e não
demonstraram raiva, 33% (4) permaneceram agitadas e 50% (03) manifestaram
riso e verbalizaram dor. Analisando-se as reações das crianças antes da
venopunção periférica, verificou-se que houve mudanças consideráveis, quando
se comparam os resultados obtidos antes e depois da sessão de BTI. Desse
modo, a utilização do BTI facilita a comunicação e o estabelecimento do
relacionamento da criança com o profissional de enfermagem, além de ser um
recurso para o esclarecimento de dúvidas, além de ajudará a criança a superar
suas fantasias negativas, diminuindo a ansiedade e o medo, dando segurança e
conforto. Assim, este estudo é relevante, pois poderá preencher as lacunas do
conhecimento referentes à utilização do BT como ferramenta do cuidar, no
tocante ao preparo de crianças hospitalizadas antes de procedimentos invasivos e
potencialmente dolorosos, além de sensibilizar os profissionais que exercem a

331

enfermagem pediátrica quanto ao seu uso. Portanto, faz- se primordial a
reformulação da prática dos profissionais de enfermagem inseridos no cuidado da
criança doente e hospitalizada, com vistas à inserção do BT nesta atenção, para
desta maneira, conseguir a qualidade, a humanização, a excelência e a
segurança do cuidado.

Descritores: Enfermagem Pediátrica; Criança Hospitalizada; Jogos e Brinquedos.
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22(2): 125-130.
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SÍNDROME DA MORTE SÚBITA DO LACTENTE: CONSIDERAÇÕES
ACERCA DA ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM

1

Autores: Xavier SOI, Nascimento MALII, Badolati MEMIII, Abrão DFIV, Paiva MBV

RESUMO

A síndrome da morte súbita do lactente (SMSL) é a morte inesperada de um
lactente ou criança com menos de 1 ano de idade, que permanece inexplicada,
mesmo após minuciosa investigação do caso, através de exames “post-mortem”,
revisão da história clínica e circunstâncias da morte. Sua ocorrência mundial
revela elevada incidência, sobretudo nos países desenvolvidos, onde ela
representa a principal causa de morte no primeiro ano de vida1. A partir de 1992,
a Academia Americana de Pediatria passou a recomendar que os lactentes
fossem colocados para dormir em decúbito dorsal, como estratégia de prevenção
da SMSL, isso porque estudos revelaram uma estreita relação entre a SMSL e a
posição de dormir dos lactentes 2. Desde então, diversos países em todo o mundo
adotaram esta recomendação, no intuito de reduzir a incidência da morte súbita
do lactente. No Brasil não existem dados epidemiológicos sobre a incidência da
morte súbita em nosso meio, da mesma forma são incipientes os estudos sobre a
temática, prevalecendo a necessidade de conscientização sobre a importância da
investigação dos casos suspeitos, bem como, a realização de treinamento de
profissionais para a identificação adequada da morte súbita3. Embora não existam
estatísticas oficiais sobre a incidência da morte súbita do lactente no Brasil, o país
I - Enfermeira – Aluna do Programa de Pós graduação Mestrado em Enfermagem da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); Enfermeira do Instituto Fernandes Figueira
(IFF)/FIOCRUZ; Especialista em Enfermagem Neonatal. email: swyaxavier@hotmail.com
II - Enfermeira - Professora Permanente e Orientadora Acadêmica do Programa de Mestrado em
Enfermagem e do Programa de Doutorado em Enfermagem e Biociências da UNIRIO – Doutora
em Enfermagem.
III - Enfermeira – Aluna do Programa de Pós graduação Mestrado em Enfermagem da UNIRIO;
Enfermeira Coordenadora de Epidemiologia do Município de Miguel Pereira, Rj.
IV - Enfermeiro – Aluno do Programa de Pós graduação Mestrado em Enfermagem da UNIRIO;
Enfermeiro tecnologista do IFF/ FIOCRUZ; Especialista em Saúde da Mulher e Obstetrícia.
V - Enfermeira - Aluna do Programa de Pós graduação Doutorado em Enfermagem e Biociências
da UNIRIO; Enfermeira tecnologista do IFF/FIOCRUZ; Coordenadora da especialização em
Enfermagem Pediátrica do IFF;
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também aderiu à referida recomendação, através da campanha “Dormir de
barriga para cima é mais seguro”, lançada pela Pastoral da Criança em 2009, e
apoiada pelo Ministério da Saúde4. A campanha foi veiculada através de diversos
meios de comunicação, sendo objeto de discussão por grande parte dos
profissionais de saúde que trabalham com o binômio mãe- lactente. Partindo do
pressuposto de que a educação em saúde é uma das principais atividades
desenvolvidas rotineiramente pela enfermagem, reconhecemos a sua importância
na divulgação das ações de saúde, inclusive, na orientação sobre como a mãe
2

deve posicionar o recém nascido (RN) no berço. Objetivo: O presente estudo

teve por objetivo identificar se os profissionais de enfermagem que atendem ao
binômio mãe-recém nascido, conhecem e indicam a recomendação de posicionar
o recém nascido em decúbito dorsal. Metodologia:Trata-se de um estudo
descritivo, exploratório, com abordagem quanti-qualitativa. O campo de estudo foi
a unidade intensiva neonatal e alojamento conjunto de uma instituição pública de
saúde do Rio de Janeiro. O projeto encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa
da instituição foi aprovado em 16/11/2010, sob o número de protocolo
0057.0.008.000-10. O estudo atendeu as exigências da Resolução 196/96. Foi
apresentado aos entrevistados um termo de consentimento livre e esclarecido, a
fim de orientá-los quanto aos objetivos do estudo, e sobre a possibilidade de
retirada do consentimento a qualquer momento. A população do estudo foi
composta por 38 profissionais de enfermagem (técnicos e enfermeiros), que
atuam prestando assistência direta, ao binômio mãe e RN. O instrumento de
coleta de dados foi um questionário semi estruturado, composto por duas partes.
A primeira parte contemplou os dados relativos a formação e ao tempo de
atuação do profissional. A segunda parte destinou-se ao registro sobre o
conhecimento do profissional acerca do posicionamento do lactente, sobre a
campanha e as recomendações realizadas. Resultados: A análise dos dados
revelou que a população em estudo foi constituída em sua maioria, por técnicos
de enfermagem (79%), com média do tempo de experiência profissional de 7,7
anos. Identificamos que 100% dos entrevistados conhecem a recomendação da
Pastoral da Criança, apoiada pelo Ministério da Saúde, de posicionar o lactente
em decúbito dorsal, como forma de evitar a morte súbita do lactente. No entanto,
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a grande maioria dos profissionais (64%), afirmaram que a melhor posição para a
mãe colocar o RN para dormir é o decúbito lateral direito (DLD). As justificativas
para esta opção foram que o DLD favorece o esvaziamento gástrico, contribuindo,
portanto com a diminuição do tempo de digestão, além disto, segundo os
entrevistados,

esta

posição

seria

responsável

por

reduzir

o

risco

de

broncoaspiração, nos casos de refluxo gastroesofágico. Os profissionais que
optaram pela posição supina (23%), justificaram suas respostas segundo as
pesquisas que afirmam que esta posição evita a morte súbita do lactente. Quanto
a orientação sobre como posicionar o lactente, 51% dos entrevistados optam por
orientar a mãe a posicionar o lactente em decúbito lateral direito, enquanto que
38% dos profissionais realizam a orientação sobre a posição supina. O número de
profissionais que realizam a orientação para a posição supina, supera o
quantitativo de profissionais que disseram que esta era a melhor posição para as
mães colocarem o RN para dormir. Podemos inferir que, muito embora os
profissionais não acreditem que o decúbito dorsal seja a melhor posição para
colocar o RN para dormir, ainda assim realizam a orientação para que as mães
utilizem-na. Embora todos os profissionais conheçam a recomendação sobre o
posicionamento do RN no berço, 87% da população não concorda com esta
recomendação. Observamos que a experiência profissional foi um fator
importante na determinação das respostas, visto que, os profissionais que tinham
maior tempo de experiência justificaram suas respostas segundo a prática
cotidiana, ao passo que, os profissionais com menor tempo de experiência
utilizaram como argumentos, os informes da campanha. A televisão e os cartazes
foram identificados como os principais meios informativos sobre a campanha.
Conclusão: Concluímos que embora os profissionais conheçam a referida
recomendação sobre como posicionar o RN para dormir, a grande maioria não se
sente segura em utilizar o decúbito dorsal, pois ainda prevalece a preocupação de
que o recém nascido na posição supina está mais vulnerável ao risco de
broncoaspiração. É importante frisar que não existe qualquer resolução, por parte
do Ministério da Saúde, que indique a obrigatoriedade da utilização, da posição
supina, logo, a decisão sobre como posicionar o recém nascido, permanece
baseada na experiência profissional e portanto segundo critérios individuais.
Como considerações o presente estudo traz a reflexão sobre a carência de novas
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pesquisas sobre a SMSL, bem como, a criação de estatísticas que revelem a real
situação da ocorrência da síndrome em nosso país. Somente a partir do momento
em que os casos suspeitos forem devidamente investigados e registrados,
teremos conhecimento da real incidência da morte súbita em nosso meio. Desta
forma, as medidas preventiva poderão ser implementadas com êxito, pois na
atualidade, dormir de barriga para cima é uma recomendação para prevenir algo
que simplesmente não existe nas estatísticas do nosso país.Referências: 1.
Castro ECC, Peres LC. Síndrome da morte súbita da infância. Medicina (Ribeirão
Preto). 1998 out/dez; 31: 584- 94. 2. American Academy of Pediatric. The
Changing Concept of Sudden Infant Death Syndrome: diagnostic coding shifts,
controversies regarding the sleeping environment, and new variables to consider
in the reducing risk Pediatrics. Pediatrics. 2005 nov; 116(5):1245- 55. 3. Peres LC.
SIDS: síndrome infantil da defunção súbita. Medicina (Ribeirão Preto). 2005;
38(1): 34-41. 4. Pastoral da Criança [homepage na Internet]. [acesso em 21 de
setembro de 2010] .Disponívelem:http://campanha.pastoraldacriança.org.br/index.
php?option=com_ content&view=frontpage&Itemid=1

Descritores: Morte súbita do lactente. Educação em saúde. Enfermagem
neonatal
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EXPERIÊNCIA DOS PAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
COM
CÂNCER
ACERCA
DOS
SEUS
ITINERÁRIOS
1
DIAGNÓSTICOS
2

3

4

5

Miyauti-Silva MC , Figueiredo MLF , Nunes MD , Nascimento LC , Lima RAG

6

Compreender as experiências de crianças e adolescentes com câncer, desde o
início dos sinais e sintomas até a confirmação do diagnóstico mediante
depoimentos de seus pais. Para tanto, utilizamos os casos novos diagnosticados
no ano de 2008 em um hospital escola do interior do estado de São Paulo. Neste
ano, 41 novos casos de câncer infanto-juvenil foram diagnosticados, sendo
participantes do estudo 15 pais ou responsáveis. Trata-se de um estudo com
análise qualitativa dos dados. O processo da coleta foi realizado mediante
entrevista semi-estruturada. Para a análise dos dados foi utilizada a análise de
conteúdo. Observamos que o itinerário diagnóstico de crianças e adolescentes com
câncer teve seu início com a percepção de que algo não estava bem com a saúde
dos filhos. Sinais e sintomas como febre, perda de peso, náusea, apatia, cansaço,
fraqueza, dificuldade de deambulação e dor foram relatados. A confirmação do
diagnóstico representou um momento de passagem, ou seja, da condição de
saudável para a de doente, provocando uma crise na dinâmica familiar de maneira
global, envolvendo desde mudança nos relacionamentos e tarefas cotidianas até a
perda do trabalho dos pais, aflorando também, sentimentos como angústia, raiva,
frustração e culpa. São fatores que interferem nas piores estimativas de sobrevida
de crianças e adolescentes com câncer: o diagnóstico avançado, a demora na
procura de atendimento médico e restrições ao acesso e a tecnologias
especializadas. Acresça-se, ainda, o fato de que o diagnóstico precoce do câncer
infanto-juvenil é um desafio, dada a inespecificidade dos sinais e sintomas os quais
podem

estar

presentes

em

enfermidades

ditas

comuns

da

infância.

Recomendamos ampla divulgação dos sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil
entre a população em geral e os profissionais de saúde, dado que a precocidade
do diagnóstico tem influência no prognóstico.
Descritores: câncer; criança; adolescente; itinerário diagnóstico
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A FAMÍLIA VIVENCIANDO A MORTE DA CRIANÇA: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA
Candido LK1, Crivilim DA2, Ichikawa CRF3.
Introdução: A morte, mesmo sendo um fenômeno natural, continua sendo um tabu
e negada pelo ser humano, principalmente na sociedade moderna cujos avanços
da tecnologia e da ciência proporcionaram uma maior sobrevida. Entretanto, fazse necessário refletir e compreender que a morte é parte da vida, um
acontecimento acompanhado de dor, sentimentos de perda e conflitos, como:
questionamentos, fuga, tentativas de barganhar com a morte e, em alguns casos,
uma revolta com Deus. Esses sentimentos se tornam evidentes no desespero e
vulnerabilidade de uma família que está diante de uma criança terminal¹. O
processo de terminalidade e morte da criança vêem despertando interesse de
estudo em profissionais de saúde nos últimos anos. Para melhor entender o
fenômeno da morte é importante ressaltar que o ser humano é um ser afetivo. A
morte de um filho, portanto, não é só um processo biológico, mas também um
processo cognitivo e emocional², também chamado de luto. O processo de luto
divide-se em fases, segundo alguns autores, porém essa divisão não é rígida e
nem muitas vezes sequencial, uma vez que varia de acordo com o perfil da morte,
a idade e a personalidade da pessoa enlutada. As fases podem ser: choque e
negação, desespero e expressão da dor, resolução/reorganização³. Portanto o
luto constitui-se de uma imensidade de sentimentos, emoções, atitudes e
comportamentos, sendo estas manifestações normais. Entretanto, o luto pode se
tornar patológico quando tem intensidade excessiva, e é demasiado longo,
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dividindo-se em quatro tipos específicos: crônico, atrasado, exagerado e
mascarado³. Embora a morte e o morrer sejam aspectos inerentes à nossa
condição humana, parece-nos que esta possibilidade é mais dolorosa, quando se
estende à população infantil. Admitir a morte de uma criança parece retirar a
esperança, colocando-nos diante do fim prematuro de uma existência 4, já que a
concepção atual da infância traz consigo a idéia de vida, de futuro e de alegria. O
enfrentamento desta realidade está relacionado à cultura, à experiência e à
história de vida, aos quais a família está inserida 4. Objetivo: Esta pesquisa teve
como objetivo buscar e avaliar as evidências disponíveis na literatura sobre como
a família lida com a morte da criança e como se dá o luto que a mesma vivencia.
Metodologia: Para realização desta revisão as seguintes etapas foram
percorridas: primeiramente a elaboração da hipótese e o objetivo do estudo; a
seguir foram estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão de artigos;
definidas as informações que necessitaríamos extrair dos artigos já selecionados;
análise dos resultados; debate e apresentação dos resultados e a apresentação
da revisão. Para orientação da busca bibliográfica formulou-se a seguinte
questão: quais são os desafios e efeitos enfrentados por uma família que vivencia
a morte de uma criança? Para a seleção dos artigos foram utilizadas as seguintes
bases de dados: SCIELLO (Scientific Electronic Library Online), BVS (Biblioteca
Virtual em Saúde), Portal de periódicos CAPES. Como critério de inclusão dos
artigos utilizou-se: publicações contendo como temática questões sobre a família
vivenciando o luto pela perda da criança, artigos em português, com resumos
disponíveis nas bases de dados citadas, no período compreendido entre janeiro
de 2000 a maio de 2011. A busca foi realizada pelo acesso on-line, utilizando-se
as palavras criança, família e morte, foram encontrados 40 artigos, porém 12
destes abrangeram os critérios de inclusão. Resultados: O choque da descoberta
de uma doença incurável é extremamente forte para a família. No momento em
que um filho adoece, por melhor que seja a estrutura familiar, todos adoecem¹.
Acompanhada de todo o sofrimento que a doença traz consigo, a família também
se depara com a luta da própria criança, que é submetida a diversos
procedimentos, tendo assim vontade de ocupar seu lugar. É frequente que os
temores das famílias cuja criança esteja em estado terminal sejam abafados ou
negados por medo de se tornarem realidade. Em outros casos, os pais, sem
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terem com quem dividir esta dor, sentem-se sozinhos, inúteis e angustiados. Fato
este que não se enquadra nas definições do conceito de “morte digna”, no qual
está inserido o apoio à família da criança terminal a fim de minimizar a dor e
proporcionar um maior conforto a esta família⁵. Outra situação enfrentada por
muitas famílias é a falta de recursos para custear os cuidados necessários para a
criança, o que gera nesta família o sentimento de que poderiam ter feito mais pelo
filho (a)¹. Perante o vazio que se dá pela perda de uma pessoa significativa,
desenvolve-se então o processo de luto, o qual tem suas características próprias
de perda, que variam de acordo com a situação enfrentada, a estrutura familiar, a
progressão entre o estado de adoecimento e morte, e da forma como se deu o
processo da morte da criança. A construção de uma nova realidade para a família
que vivencia o luto pela morte do filho significa a transformação de ter uma
criança que viverá uma longa vida, para ter uma criança que está morrendo, ou
que já está morta. A família precisa de um tempo para se dar conta desta nova
realidade² e para imaginar seu cotidiano sem a criança, assim como desenvolver
estratégias para superar o luto, a dor e o sofrimento, e seguir adiante com a vida.
A presença da família, defendendo o interesse e o bem estar da criança na
terminalidade, também é fundamental para que essa experiência seja repleta de
honestidade, dignidade, humanismo e respeito, além de contribuir para um melhor
enfrentamento da realidade. A família passará por uma readaptação da vida sem
a criança falecida, e não se sabe o tempo que levará para esta reestruturação,
uma vez que não há um fim determinado. O luto, portanto, deve ser entendido e
respeitado como um processo natural pós-perda. Conclusão: A presente revisão
evidencia a importância da assistência integral em saúde, voltada não só à
criança, mas também à família que enfrenta o luto. O cuidado realizado por uma
equipe multidisciplinar em saúde é essencial para que todos os aspectos
biopsicossociais envolvidos sejam contemplados. Algumas ações podem
contribuir para uma assistência mais digna e humana, como permitir que a família
participe do processo de decisão acerca dos cuidados do final de vida da criança,
mantendo a família informada quanto aos procedimentos realizados, auxiliando no
processo de aceitação da realidade da morte, e em algumas situações
proporcionando a despedida da família para com a criança. Constata-se também,
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a necessidade da realização de novas pesquisas que contribuam com a
construção de novos conceitos que favoreçam a assistência à família enlutada.

Descritores: família; criança; morte.
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A

HUMANIZAÇÃO

EM

PROCEDIMENTOS

DOLOROSOS

EM

RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS NA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA NEONATAL
Thomazette R B1

Os avanços recentes na área de terapia intensiva neonatal possibilitaram
aumento da sobrevida dos recém-nascidos extremamente prematuros ou
gravemente doentes, o tratamento altamente especializado do qual depende o
bebê para sobreviver, instaura vários desafios á criança e a seus pais. A
hospitalização em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) introduz o bebê
a um ambiente inóspito, onde a exposição intensa a estímulos nocicepetivos,
como o estresse e a dor são frequentes. Os recém-nascidos (RN) podem
perceber a dor mais intensamente do que as crianças mais velhas e os adultos,
porque os mecanismos de controle inibitório são imaturos, limitando sua
capacidade para modular a experiência dolorosa. O desenvolvimento das vias
anatômicas necessárias para a transmissão da dor ocorre principalmente na vida
fetal e nos primeiros meses de vida, sendo a densidade de terminações nervosas
nociceptivas na pele do recém-nascido semelhantes ou superior a de um adulto.
Entre os sistemas afetados pela dor estão o neuroendócrino e o cardiovascular.
Quanto

ao

sistema

neuroendócrino,

observam-se

alterações

hormonais

envolvendo a hipófise, adrenal e o pâncreas, gerando distúrbios no metabolismo
das proteínas e dos carboidratos. Já no sistema cardiovascular observam-se
arritmias, hipertensão arterial e taquicardia. Nóbrega (2007) apud Anand et al
(1998), chamaram a atenção para maior incidência de hemorragia intraventricular
e alterações isquêmicas em recém-nascidos pré-termo submetidos a estímulos
dolorosos. A avaliação da dor no período neonatal baseia-se em modificações de
parâmetros fisiológicos ou comportamentais, observados antes e depois de um
estímulo doloroso. Fisiologicamente avaliam-se a freqüência cardíaca, freqüência
respiratória, pressão arterial sistólica, saturação de oxigênio, sudorese palmar e
tônus vagal. Dentre os parâmetros comportamentais avaliam-se, mudanças na
1

Acadêmica do 10° período da Faculdade de Enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de
Campinas

343

expressão facial, estado de sono e vigília, choro, e os movimentos corporais
associados aos parâmetros fisiológicos. Os recém-nascidos principalmente os
prematuros estão expostos a múltiplos eventos estressantes e dolorosos,
incluindo excesso de luz, ruídos fortes e muitas manipulações, que podem levar a
desorganização fisiológica e comportamental. Estudos chamam a atenção para o
elevado número de estímulos dolorosos sofridos pelo recém-nascido durante sua
permanência na UTI. Apesar do conhecimento sobre os efeitos imediatos e
tardios da dor experimentada pelo RN, as medidas de alívio ainda não são
realizadas rotineiramente nas unidades neonatais. Talvez isso ocorra devido à
falta de conhecimentos dos profissionais de saúde que atuam em neonatologia
em como exercer a assistência humanizada frente aos procedimentos dolorosos.
Considerando-se tais desafios, torna-se produtivo repensar as ações de saúde
neste âmbito, visando à humanização da assistência em UTIN e qual a
importância desses atos para melhorar a qualidade da assistência de
enfermagem aos recém-nascidos internados em UTI. Objetivos: identificar como
é realizada a avaliação da dor em recém-nascidos internados em UTI neonatal,
como é tratada a questão da humanização em procedimentos que envolvem dor e
desconforto ao recém-nascido, como compreender quais os métodos mais
utilizados para controlar e amenizar a dor nesses recém-nascidos, e qual o
conhecimento de enfermagem sobre esse assunto, se realizou um estudo
retrospectivo de natureza bibliográfica. Metodologia: a busca bibliográfica foi
realizada manualmente no Sistema de Bibliotecas e de Informações (SBI) da
Biblioteca Setorial Campus II do Centro de Ciências da Vida da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas, on-line na Scientific Electronic Library Online
(SCIELO), e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS), usando os uni termos, dor, neonatologia e humanização da assistência.
Foram encontrados 44 textos, tendo sido realizada a leitura dos títulos e dos
resumos, sendo por fim separadas 9 referências às quais foram relidas de forma
crítica e reflexiva buscando o enfoque e as ideias principais dos autores, sendo
todas as referências artigos de periódicos. Resultados e Discussão: o estudo
mostrou que mesmo com avanço médico tecnológico na área de UTI neonatal os
métodos para alívio da dor não são utilizados com frequência, segundo os
autores, isso acontece, em parte por desconhecimento dos profissionais de saúde
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da resposta ao estímulo nociceptivo no período neonatal. Os procedimentos de
alívio da dor aumentam a homeostase e estabilidade do RN e são essenciais para
o cuidado e suporte aos neonatos prematuros extremos, a fim de sobreviverem ao
estresse

da

internação.

Observa-se

ainda

um

distanciamento

entre

o

conhecimento teórico e a prática na avaliação da dor nesses recém-nascidos. As
escalas para avaliação da dor se mostram um importante instrumento para que os
profissionais de saúde possam atuar terapeuticamente diante de situações
possivelmente dolorosas aos recém-nascidos, a escala mais citada e utilizada foi
a Neonatal Pain Scale (NIPS), que é composta por cinco indicadores
comportamentais e um fisiológico, seguida da escala, Sistema de Codificação
Facial Neonatal (Neonatal Facial Coding Syatem – NFCS). Segundo os autores é
muito difícil avaliar a dor no RN, há uma ampla variação individual fisiológica e
comportamental, e essas alterações não devem ser interpretadas individualmente,
mas de forma integral. Quantos as medidas e métodos utilizados as intervenções
não farmacológicas são as mais simples e baratas que podem amenizar a dor,
como evitar estímulos excessivos, tanto auditivos e luminosos, manuseando o RN
o mínimo possível, conversar com o bebê, a utilização da glicose em
procedimentos dolorosos, e também a sucção não nutritiva durante a coleta de
sangue e punção venosa. Estimular o contato materno, e o acolhimento à família,
incentivando a participação da mãe nos cuidados do RN quando possível. Esses
procedimentos contribuem para que a humanização da assistência não se
restrinja ao ato de saúde em si. O cuidado de enfermagem deve estar voltado às
necessidades da criança e sua família, desenvolvendo uma proposta de cuidado
centrado na família, encorajando-os ao envolvimento afetivo e cuidado de seu
filho. Considerações finais: devemos ter o cuidado de analisar a dor no RN.
Para uma assistência humanizada com qualidade e integral é necessário que a
equipe de saúde multidisciplinar, desenvolva ações para humanizar o cuidado,
compreendendo o RN como um indivíduo que pensa, sente, chora, mas não sabe
se expressar por meio da fala. As medidas e métodos disponíveis para avaliar a
dor devem ser usados consistentemente, enquanto o RN necessitar de
tratamento; os profissionais de saúde devem utilizar intervenções para prevenir,
reduzir ou eliminar o estresse e dor no neonato, afim de que sua recuperação seja
mais rápido possível.
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A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA EM
LENÇÓIS PAULISTA
Langona AM1, Rezende MA2, Montanholi LL3
Palavras chaves: criança abandonada, cuidado da criança, violência doméstica

Introdução: A violência contra criança e adolescente no Brasil só recentemente
vem sendo trabalhada de modo a atender as necessidades destes. A violência
contra crianças não poderia acontecer de modo algum, sob nenhuma exceção. É
por isto que o ECA preconiza que para a criança se deve: “assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação 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 à convivência familiar e comunitária” (Lei n.º
8.069, Art. 4.º, pg 9-10, 1990). E tais deveres competem a família, a comunidade,
a sociedade em geral e ao poder público. Atualmente considera-se fundamental a
convivência familiar e comunitária, que se dá em três instâncias: apoio à família,
acolhimento institucional e acolhimento em outras famílias e/ou adoção. Objetivo:
relatar a experiência de implantação do Projeto Famílias Acolhedoras na cidade de
Lençóis Paulista, entre fevereiro de 2005 a setembro de 2009. Metodologia: Tratase de um relato de caso. Resultados: A problemática acima apresentada faz com
que se considere a necessidade de outras modalidades de cuidado à criança ou
adolescente que não tenha condições de permanecer com a família biológica. É
preciso criar uma nova cultura de cuidados que deve implementar diversas opções
de acolhimento (acolhimento familiar, pequenos abrigos com atendimento de
qualidade, casas-lares, repúblicas, famílias adotivas) que devem ser utilizados, de
acordo com as necessidades da criança ou adolescente, bem como de acordo com
as condições em que vive.

O Programa Famílias Acolhedoras uma das

alternativas para cuidar das crianças no momento de sua retirada, temporária ou
permanente,

da família biológica. Tal programa consiste na organização do
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acolhimento, na residência de famílias voluntárias, de crianças e adolescentes
afastados da família de origem mediante medida protetiva. É uma modalidade de
atendimento que busca a proteção integral dos direitos das crianças e
adolescentes, até se torne possível sua reinserção familiar (CONANDA, 2006, p.
41). No Brasil, diversas cidades já implantaram e vem implementando o projeto
famílias acolhedoras, tais como

Belo Horizonte, Campinas, Franca, Rio de

Janeiro, São Bento do Sul e São Paulo (Bittencourt, 2008). A implantação do
Programa de Lençóis Paulista ocorreu por iniciativa de assistente social do Fórum
desta cidade, a qual espontaneamente começou a receber em sua casa crianças
que iriam para abrigos. Outras famílias se engajaram ao projeto paulatinamente,
sendo percebidos que as crianças saiam fortalecidas da estadia, possivelmente por
ter sido reforçada sua autoestima. Antes da implantação do projeto Famílias
Acolhedoras nesta cidade as crianças que necessitavam ser retiradas da família
biológica eram abrigadas em cidades vizinhas. No entanto, percebia-se que estas
instituições não atendiam as necessidades das crianças, com funcionários nem
sempre disponíveis e construções não preservavam sua privacidade. A situação
que desencadeou a implantação do projeto Famílias Acolhedoras ocorreu em
meados de 2005. Um menino de 7 anos que estava sob guarda de uma família há
aproximadamente dois anos, isto é, já afastado de sua família biológica, estava
sendo “devolvido” ao sistema Judiciário

A família que até então detinha sua

guarda alegava dificuldade de relacionamento. Ao se deparar com a situação a
assistente social encarregada, uma das autoras deste trabalho, solicitou ao juiz
autorização para levá-lo para sua própria casa. A solicitação foi acatada pelo juiz e
a criança levada para a casa da assistente social, onde permaneceu dois meses.
Vale ressaltar que a decisão deste primeira família acolherada, ainda improvisada
como se verá a seguir, foi facilitada por serem os filhos da assistente social já
adultos. Uma das filhas inclusive colaborou intensamente e é uma das autoras
deste artigo. Na época era estudante de graduação de enfermagem, o que também
facilitou o acolhimento da criança, por estar estudando acerca das necessidades
infantis. No início da permanência este menino era muito calado. Paulatinamente,
com a convivência em família, sendo respeitado e acolhido foi adquirindo
segurança e se expressando cada vez mais. Ao mesmo tempo foi sendo
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promovido seu contato com sua família biológica. Finalmente a criança foi
reinserida na própria família, na qual permanece. Como vem sendo acompanhada
desde então, tem sido possível perceber que está bem integrada, inclusive
estudando com bom aproveitamento. A família acolhedora avalia esta primeira
experiência como gratificante por ter sido possível acompanhar o crescimento e
desenvolvimento dessa criança, bem como sua reaproximação com a mãe
biológica. Essa primeira criança esteve participou com dos cuidados de outras
crianças que foram acolhidas por essa família. Ainda no que diz respeito à esta
primeira família acolhedora, é importante frisar que recebeu outras crianças nos
anos que se seguiram. A segunda foi uma menina de um ano, afastada da família
de origem por maus tratos. Quando chegou ao lar de acolhimento estava com
infecção respiratória, tendo recebido atenção médica seguidamente. Houve
remissão do quadro, sem maiores problemas. Sem dúvida para isto contribuiu a
atuação da acadêmica de enfermagem que a avaliava e cuidava diariamente.
Ademais, essa criança apresentava deficiências de desenvolvimento, as quais
foram se atenuando devido ao ambiente estimulador. Pouco tempo após, foi
encaminhada para a guarda de uma família com vistas a adoção, a qual realmente
se efetivou. A convivência com essa criança, é avaliada pela família como
gratificante, por ter sido possível acompanhar seu desenvolvimento. Outra criança
acolhida foi um lactente de 5 meses que permaneceu junto com a família
acolhedora por um mês, tendo sido após adotado. Talvez como decorrência de
experiências estressoras era uma criança irritadiça, que chorava muito. Sentia-se
bem no colo, o que consistiu em um desafio extra para a família colhedora. Há
alguns anos, a família adotante visitou a família acolhedora. Foi gratificante ver o
crescimento e desenvolvimento da criança, bem como o afeto dos pais adotivos.
Em todas as situações nota-se a atuação da família acolhedora como um fator de
proteção à criança, sendo um ponto digno de nota a adequada identificação que
esta fazia de suas necessidades. Por exemplo, o bebê de cinco meses que estava
necessitado de um íntimo contato tátil e cinestésico, provido pelo aconchego do
colo. Este, tal como olhar e conversar com a criança são estratégias para suprir-lhe
um cuidado individualizado de acordo com suas necessidades, sendo estas, de
acordo com Winicott (1999), as de ser sustentado (holding), tanto emocional,
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quanto fisicamente; de ser “manuseado” (handling), isto é, de receber cuidados
pelo manuseio, e de lhe ser apresentado o objeto.

Os três anos que se seguiram

a partir do primeiro acolhimento foram marcados por pesquisas em bases de dados
e visitas à cidades que já contavam com o Projeto Famílias Acolhedoras.
Finalmente em 31 de outubro de 2008, por meio da Portaria Municipal no 04/2008
foi oficializado o Projeto Famílias Acolhedoras na cidade de Lençóis Paulista,
projeto que nesta fase foi mantido pela assistente social, duas estagiárias do
serviço social, um juiz de direito e um promotor de justiça. De acordo com essa
Portaria o projeto tem os seguintes objetivos: identificar e capacitar as famílias
previamente cadastradas para acolherem crianças e adolescentes em situação de
risco até decisão judicial; garantir cuidados e atenção necessária às crianças e
adolescentes durante o tempo de permanência e contribuir positivamente para o
desenvolvimento físico, mental, moral e social da criança e do adolescente. A
duração do acolhimento varia segundo a situação, a critério do Juiz. Os
interessados em participar do Programa Família Acolhedora devem ter mais de 21
anos e não há restrição quanto ao estado civil e situação socioeconômica, devendo
se inscrever gratuitamente na Seção da Infância e Juventude do Cartório do 2o
ofício. As pessoas interessadas são avaliadas pelo assistente social e pelo
psicólogo. Ademais, o representante do Ministério Público vistoria os autos para
emissão de seu parecer, os autos são encaminhados ao Juiz, que decidirá sobre a
inclusão da pessoa interessada no programa (Lençóis Paulista, 2008).

A

assistente social orienta tanto a família quanto aos cuidados necessários com à
criança ou adolescente, quanto a própria criança ou adolescente que está sendo
acolhido em relação à sua estadia com a família acolhedora. Um termo de guarda
é feito para oficializar a entrega da criança ou adolescente à família acolhedora
(Lençóis Paulista, 2008). Quando a guarda é formalmente concedida pelo juiz a
criança/adolescente fica coberta por um plano de saúde, que oferece todos
atendimentos médico e hospitalares e medicamentos. Gradativamente o número
de famílias cadastradas foi aumentando, totalizando no ano de 2009 nove famílias,
o que tornou possível o acolhimento de 22 crianças entre fevereiro de 2005 e
setembro de 2009. A idade das crianças acolhidas variou de um mês a oito anos e
o tempo de permanência na família acolhedora de um dia a um ano e dois meses.
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No entanto, o Programa ainda está em seus primeiros anos e como tal
necessitando de avaliação sistemática. Atualmente ainda não se tem avaliação
formal da atuação das famílias acolhedoras, por exemplo. No entanto, em que
pese o fato de não se ter avaliação sistematizada, tem-se evidências positivas,
além das situações já descritas, tais como o número de famílias que vêm se
envolvendo com a proposta. Conclusões: A experiência apresentada vislumbra as
possibilidades da instituição da Família Acolhedora. No que tange às crianças a
avaliação é positiva, quer por seus depoimentos espontâneos, quer por seu
comportamento de manter vínculos com as famílias que as acolheram. O mesmo
se dá com as próprias famílias acolhedoras que, também espontaneamente,
manifestam o quanto as situações as enriqueceram em termos de se sentirem
úteis e ao mesmo fortes e cálidas. Portanto a instituição da Família Acolhedora é
uma alternativa de cuidado de crianças até decisão judicial. O acolhimento famíliar
minimiza o sofrimento das crianças nesse momento de fragilidade em que se
encontram.
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A INFLUÊNCIA DO RUÍDO E TEMPERATURA NO SONO DA
CRIANÇA: UMA ABORDAGEM VISANDO O CONFORTO
Paiva MB1
Oliveira FMCSN 2
Rezende VM3
Silva CRL4
Nascimento MAL5

Introdução: As unidades de terapia intensiva pediátrica (UTIP) são conhecidas
pelo censo coletivo como local de perdas e mortes e por constituir um ambiente
frio, impessoal, desconhecido, onde a criança em geral é separada dos pais. Além
desta separação, existe ainda, e de igual relevância, o desconforto provocado
pelo confinamento ao leito, ruídos diversos, luminosidade contínua, baixa
temperatura ambiente e inúmeros procedimentos invasivos e dolorosos.
Entretanto, o objetivo precípuo da UTIP consiste em salvar vidas. A tecnologia
presente em larga escala neste ambiente se soma à presença de uma equipe
especializada e multidisciplinar que caracteriza a UTIP como um local com
elevado fluxo de profissionais e inúmeros estímulos. Promover conforto a partir
dos cuidados de enfermagem com vistas à qualidade de vida em uma UTIP tornase uma questão no mínimo desafiadora para a enfermagem, imersa em um
ambiente tecnificado, prestadora de um cuidado específico e tendo como objetivo
primeiro a “luta” contra a morte. Embora os benefícios desta assistência
tecnificada estejam bem estabelecidos, ela também é física e psicologicamente
agressiva. Crianças gravemente enfermas têm elevado risco de desenvolver
doenças comportamentais relacionadas ao estresse, e o ambiente da UTIP pode
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contribuir expressivamente para essas alterações. O ruído e a luminosidade
excessivos

e

constantes

podem

agravar

essa

condição,

influenciando

negativamente no sono da criança e contribuindo para o desenvolvimento de
alterações fisiológicas. Estudos experimentais realizados na área de terapia
intensiva pediátrica demonstram que a insônia induzida pelo ruído e luminosidade
pode consumir a energia necessária para o processo de cura devido à sua
relação com a imunossupressão, síntese inadequada de proteínas, confusão,
ansiedade, desorientação e irritabilidade. Florence Nightingale afirmava a
importância de se proporcionar e/ou manter um ambiente adequado para que a
natureza pudesse interferir no processo de cura/restabelecimento da saúde.
Entendemos que para podermos proporcionar e/ou manter este ambiente
favorável é necessário um conhecimento específico acerca dos fatores presentes
nas unidades de terapia intensiva que possam interferir negativamente no
processo de cura da criança gravemente enferma. Objetivos: mensurar a
temperatura ambiente e os níveis de pressão sonora da UTIP nos períodos diurno
e noturno; e identificar as principais fontes de ruídos da unidade. Metodologia:
estudo em andamento, observacional, quantitativo, realizado em uma UTIP com 6
leitos, de um hospital federal, referência na área materno-infantil, voltado para a
assistência, ensino e pesquisa, com dados obtidos no período de 19 de maio à 09
de junho de 2011. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da
referida instituição, sob número 0021.0.008.000-11. A fim de evitar erros
aleatórios, foi realizada a padronização do método de aferição com treinamento
das observadoras, e calibração dos instrumentos de acordo com as normas dos
fabricantes. A seleção dos locais de aferição foi realizada a partir da planta física
da unidade, obtida pelos pesquisadores. A escolha desses pontos visou à
obtenção de informações que pudessem refletir o nível de ruído e temperatura
próximos à criança. Os níveis de pressão sonora foram obtidos utilizando-se um
decibelímetro modelo DEC-460, fabricado conforme norma IEC-60651, com
medida em decibéis ponderados (dBA). Pela impossibilidade de posicionar o
decibelímetro no centro das salas e a 1m do teto, (conforme preconiza a
literatura), devido ao grande fluxo de profissionais, rotina específica do serviço e
disposição física da área, optamos pela aferição individualizada nos 6 leitos. As
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coletas foram realizadas por 5 dias em 3 horários no período diurno (8h, 12h, 16h)
e em 2 horários do período noturno (23h e 4h) totalizando 150 medidas. Os
horários pré-estabelecidos tiveram a finalidade de medir níveis de pressão sonora
em horários com atividades distintas (horários de picos de atividades de rotina x
horários de observação) buscando o maior número de dados possível. Os dados
foram registrados em diário de campo de autoria dos pesquisadores. Para que os
resultados fossem obtidos sempre no mesmo local foi estabelecido como ponto
de medição a interseção obtida a uma distância de 30 cm do lobo da orelha do
paciente e a 20 cm do colchão do leito. A medição da temperatura ambiente foi
realizada com termômetro digital infravermelho classe II nos mesmos horários
padronizados para a medição do ruído, registrados em diário de campo, com um
total de 150 medições. A aferição foi realizada nos leitos individualmente e nas 10
fontes de ar condicionado (3 aparelhos e 7 saídas centrais). O ponto escolhido
para medição da temperatura ambiente foi no colchão do leito com o termômetro
posicionado na interseção obtida a uma distância de 25 cm do colchão e 25 cm
do lobo da orelha do paciente. Essa posição foi escolhida pelos pesquisadores
com o objetivo de minimizar os efeitos da temperatura corporal do paciente sobre
a medida, mas também de tentar detectar a temperatura do ar que estaria
chegando ao paciente. A aferição das fontes de ar condicionado foi realizada
posicionando-se a luz infravermelha no centro da fonte com o termômetro
posicionado a 1m do chão. Os dados estão sendo analisados utilizando estatística
simples. Resultados: a avaliação preliminar dos dados demonstra que estamos
fora dos limites máximos permitidos para o nível de ruído ambiente. Encontramos
na unidade valores de ruído de 76,1-82dBA durante o dia (alarmes e conversas
simultaneamente) e 78dBA durante a noite (momento de lavagem do setor). As
principais fontes de ruído identificadas foram primeiramente equipe profissional
seguida dos alarmes dos equipamentos. A Agência de Proteção Ambiental dos
Estados Unidos recomenda níveis de 45dBA para o período diurno e de 35dBA
para o período noturno. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR10152)
concorda ao sugerir 35 a 45dBA como níveis aceitáveis para diferentes ambientes
hospitalares, sendo o primeiro o nível desejável e o segundo o limite aceitável. A
Academia Americana de Pediatria indica que a quantidade de ruído ambiental em
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UTI não deve exceder 45dBA e a Organização Mundial da Saúde recomenda
máximo de 40dBA para ambientes internos hospitalares. Visto que os pacientes
têm menor capacidade de lidar com o estresse, é ressaltado que o nível não
deveria exceder 35dBA. A análise dos valores referentes à temperatura ambiente
ainda estão em andamento. Conclusão: Existe uma necessidade imperiosa de
repensarmos o ambiente em que estamos inseridos e o refletirmos sobre o quanto
este pode ser desfavorável, desconfortável e desumano para todos, e
principalmente para a criança. O ruído excessivo atrapalha o sono da criança, que
é um importante fator no auxílio da recuperação da saúde. O desenvolvimento de
equipamentos para cuidados intensivos deve levar em conta a necessidade de
redução de ruídos. Entretanto, isso somente será possível se os profissionais
intensivistas e os fabricantes de equipamentos estiverem cientes do problema.
Para recuperação da criança grave e para a proteção dos profissionais contra os
efeitos nocivos dos elevados níveis de ruído, é necessário estabelecer um
programa para redução dos níveis sonoros na UTIP. Consideramos a educação
sobre a necessidade de ajuste de comportamento e sobre os efeitos do ruído na
audição humana, no sono e sua relação com o estresse e com o processo de
cura um fator primordial para sua redução. A utilização adequada dos aspectos
ambientais capazes de propiciar o conforto da clientela assegura condições ideais
e fundamentais no acolhimento proposto pelos programas de humanização nos
ambientes de UTIP, além de minimizar as conseqüências da desorganização
espaço-temporal decorrentes do processo de hospitalização e estabelecimento do
ciclo circadiano regular.
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A INTERDISCIPLINARIDADE NA ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO
À CRIANÇA COM SUSPEITA DE ABUSO SEXUAL
Ciuffo, LL1, Rodrigues, BMRD2.

Considerações iniciais: O abuso sexual infantil configura-se em um fenômeno
complexo que deve ser investigado em profundidade e examinado com muita
cautela pelo enfermeiro e demais profissionais da equipe de saúde, tendo em
vista sua multicausalidade e seu impacto em nossa sociedade. Nesta perspectiva,
cabe esclarecer que violência sexual1 pode ser definida como todo ato ou jogo
sexual onde existe a intenção de estimular sexualmente a criança ou o
adolescente, com o objetivo de obter satisfação sexual. Neste tipo de violência,
tenha-se presente que os autores estão em estágio de desenvolvimento
psicossexual mais adiantado que a criança ou adolescente. Por esse motivo,
pode ser difícil traçar o diagnostico para a criança que sofreu violência sexual,
haja vista que muitas vezes que a criança depende física e psiquicamente o autor
da violência2.

Além disso, um dos pontos mais críticos dessa questão tão

alarmante em nossa sociedade é que, muitas vezes, a criança se torna vítima
dessa agressão por um longo período, o que pode trazer marcas por toda a sua
vida. Acrescenta-se que frequentemente a agressão permanece oculta, pois
prevalece o sentimento de medo de sofrer repreensões por parte do agressor.
Neste sentido, é válido assinalar a importância da proposta do trabalho
interdisciplinar, haja vista que este aponta para um caminho de expansão das
possibilidades de uma atuação mais apropriada e eficaz para essas crianças e
suas famílias. Desta maneira, convém ressaltar que a interdisciplinaridade pode
ser caracterizada pelas trocas entre especialistas de áreas diversas e o grau de
integração das disciplinas. Além disso, a interdisciplinaridade pode ser vista como
uma atitude, um novo olhar, que possibilita a compreensão e transformação do
1
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mundo em que vivemos3. Assim sendo, no momento em que o enfermeiro busca
parcerias com outras disciplinas em prol de desenvolver uma assistência mais
direcionada para essa clientela, seu campo de visão pode ser ampliado, já que
ele passa a ter acesso a novos conhecimentos que podem ser estudados,
pensados e agregados dentro de um grupo de profissionais que possuem
formações diversas. Corroborando assim para uma reflexão acerca das ações de
enfermagem implementadas na prática, considerando esse tema tão atual e
relevante que é a violência sexual perpetrada contra a criança.

Diante da

relevância deste fenômeno e de suas implicações para o crescimento e
desenvolvimento sadio e harmonioso da criança, o presente estudo tem como
objetivo compreender a ação do enfermeiro como integrante da equipe
interdisciplinar na assistência à criança com suspeita de abuso sexual.
Metodologia:

Constituiu-se

em um estudo

qualitativo, fundamentado na

Fenomenologia Sociológica da Alfred Schutz4, que enfatiza as relações sociais e
define a ação como conduta humana dotada de propósito, ou seja, tem uma
intencionalidade, que são considerados por este autor como os “motivos para” da
ação, estes captados através da entrevista fenomenológica. Participaram do
estudo, 11 enfermeiros, sendo 5 diaristas e 6 plantonistas. Vale ressaltar que 2
deles trabalhavam no ambulatório de pediatria e os outros 9 nas enfermarias
pediátricas em um Hospital Municipal que é referência em atendimento à criança
vítima de abuso sexual entre os anos de 2007 e 2008. Após a aprovação pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do município do Rio de Janeiro (Protocolo nº
207/07), respeitando as questões éticas da resolução 196/96 que regulamenta as
diretrizes e normas de pesquisa envolvendo seres humanos, os sujeitos
aceitaram participar como voluntários deste estudo. As perguntas que nortearam
a entrevista fenomenológica foram: Quando você atende uma criança com
suspeita de abuso sexual, o que você faz? ;O que você tem em vista com as
ações de enfermagem desencadeadas neste tipo de atendimento? Por quê?
Resultado: A partir da análise das falas emergiu a categoria intitulada “Interagir
com outros profissionais no atendimento à criança”. Nesta categoria, evidenciouse que ao somar esforços com outros profissionais no sentido de prestar um
atendimento mais completo, voltado para as necessidades sociais, emocionais e
psicológicas, o enfermeiro presta uma assistência de melhor qualidade. Assim,
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quando se tem a disponibilidade de uma equipe interdisciplinar que garanta o
apoio médico, psicológico e social necessário às vítimas e suas famílias podemos
pensar de modo mais holístico, sendo, portanto, uma medida importante para
assegurar o direito da criança e sua família em receber os cuidados à saúde de
forma mais adequada às necessidades apresentadas. É de ser relevado que a
interação com outros profissionais na assistência viabiliza encontrar melhores
soluções para seu agir do enfermeiro que, com isso, ganha um suporte além de
adquirir novos conhecimentos a partir dessa interação com os outros
profissionais.

Nesta

vertente

de

pensamento5,

a

incorporação

da

interdisciplinaridade no currículo de enfermagem se manifesta na disposição de
uma modelagem gradual em áreas temáticas, podendo inserir-se tanto em
atividades complementares como nos espaços de atuação assistencial do
Sistema Único de Saúde (SUS). Sem dúvida é importante levar em conta a
formatação fundamentada em novas estruturas paradigmáticas, caracterizando o
caráter processual de sua construção, sendo necessários espaços de encontros
disciplinares. Considerações finais: Entendemos que a violência por ser um
fenômeno da ordem do vivido, merece ações efetivas para sua redução; sendo a
informação, educação e as ações interdisciplinares elementos imprescindíveis
para direcionar as ações dos profissionais que lidam diretamente com a criança.
Portanto, é preciso pensar acerca do desenvolvimento de um conhecimento
científico sólido que possa orientar as práticas em saúde tanto do enfermeiro
quanto dos profissionais da área da saúde que lidam com a realidade da violência
contra a criança. Também foi possível compreender a indissociabilidade entre
conhecimento e ação, pois para transformar a realidade no abuso sexual infantil é
preciso que conhecer. Por isso, o trabalho conjunto entre enfermeiros e a equipe
interdisciplinar oportuniza o desenvolvimento de ações pautadas no acolhimento,
escuta e pactuação de possíveis soluções na assistência à criança com suspeita
de abuso sexual. Enfim, pensamos ser aconselhável que o enfermeiro e a equipe
interdisciplinar adotem uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar possíveis
soluções para os problemas que lhes são apresentados. Para uma melhor
adequação das ações dos profissionais que tem contato direto com a criança,
alguns ingredientes são fundamentais para o enfrentamento desta problemática,
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sendo eles: a sensibilidade, a ética, a responsabilidade profissional e a
continuidade da assistência.
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A PERCEPÇÃO DOS FAMILIARES SOBRE AS DEMANDAS DE
CUIDADO DA CRIANÇA DEPENDENTE DE TECNOLOGIA
Paz BPD 1
Costa JC 2
Farias MS 3
Rocha PK4
Souza AIJ 5

Introdução: A incidência de crianças que sobrevivem às situações graves de
saúde seja ela por condições genéticas, congênitas, traumas, infecções,
prematuridade ou doenças crônicas, tem tido uma maior ocorrência em função da
aplicação da tecnologia e de cuidados permanentes, os quais geram benefícios
tanto em termos de quantidade como em qualidade de vida (WANG; BARNARD,
2004; FRACOLLI; ANGELO, 2006; DRUCKER, 2007; LEITE; CUNHA, 2007). A
partir desta nova realidade há um aumento no número de crianças dependentes
de tecnologia, ou seja, crianças que requerem artefatos tecnológicos e/ou
farmacológicos para obter uma condição clínica compatível com a recuperação
e/ou sobrevivência, inclusive no ambiente domiciliar (DRUCKER, 2007). Esses
1
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dispositivos podem auxiliar na nutrição, eliminação, respiração ou em outras
condições de saúde. Além das necessidades técnicas que necessitam de
cuidadores com conhecimento, experiência e habilidade para a utilização e
manutenção dos artefatos tecnológicos, essas crianças requerem um cuidado
qualificado e prolongado em função dos problemas de saúde de base e das
alterações clínicas frequentes (WANG; BARNARD, 2004). Leite e Cunha (2007)
verificaram que a grande mudança inicial na família caracteriza-se pelo momento
em que deparam-se com a necessidade tecnológica do filho ocasionando uma
desordem em suas vidas. Este momento é de grande impacto e merece ser visto
desta forma pela equipe de saúde, sendo tratado com igual importância e
respeito, além de evidenciar a necessidade de repensar no modelo de assistência
através do compromisso de incluir as famílias nos cuidados de saúde,
compreendendo-a como sujeito principal da ação de cuidado à criança. O
processo de adaptação da família frente às mudanças, exige tanto dos
profissionais quanto dos serviços de saúde comprometimento com esta demanda,
considerando que a qualidade do cuidado posteriormente prestado pelos
familiares esta diretamente ligada à assistência e suporte oferecidos a eles neste
período. Objetivo: Conhecer a percepção dos familiares sobre as demandas de
cuidado da criança dependente de tecnologia. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa

qualitativa

com

perspectiva

exploratório-descritiva,

a

qual

dá

continuidade, a partir do banco de dados já existente da pesquisa: “Percepção
dos familiares de estressores nas suas relações decorrentes das demandas de
cuidado de crianças e adolescentes dependentes de tecnologia”, proposta por
Guerini; Cordeiro; Osta (2009), pertencente ao Grupo de Ensino, Pesquisa e
Extensão na Saúde da Criança e Adolescente (GEPESCA), no ano de 2009. O
estudo foi realizado em um hospital infantil de referência no estado de Santa
Catarina, sendo seus dados coletados em duas etapas (nos períodos de agosto a
novembro de 2009 e de março a novembro de 2010), onde constituíram-se
sujeitos da pesquisa quinze familiares acompanhantes de crianças/adolescentes
dependentes de tecnologia no hospital referenciado, totalizando uma amostra de
quinze entrevistas semi-estruturadas. A análise interpretativa dos dados foi
orientada pela proposta metodológica de Minayo (1996), seguindo as etapas de
pré-analise, exploração do material e análise final dos dados, com intuito de
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aprofundar o olhar acerca da percepção da família sobre as demandas de
cuidado das crianças e adolescentes dependentes de tecnologia. Marco
Referencial: Buscamos contemporizar o diálogo entre a teoria e a prática, e
embasar teoricamente a pesquisa por meio da construção de um marco
referencial

com

o

desenvolvimento

de

conceitos,

como:

enfermagem,

criança/adolescente dependente de tecnologia, família, e cuidado. Como também
elaboramos pressupostos baseados nas vivências e crenças adquiridas durante o
percurso

da

Identificamos

trajetória
por

pessoal,

meio

do

acadêmica

relato

dos

e

profissional.

familiares

Resultados:

acompanhantes

das

crianças/adolescentes dependentes de tecnologia que há uma mudança
significativa na dinâmica familiar em função das demandas de cuidado que estes
apresentam em decorrência do uso de um ou mais artefato(s) tecnológico(s). As
alterações

variam

entre

a

necessidade

frequente

do

deslocamento

domicílio/hospital/domicílio, dificuldade de aprendizado/adaptação aos cuidados
decorrentes dos dispositivos, adaptações físicas de suas residências para a
realização dos cuidados, limitações e muitas vezes desinteresse por atividades de
lazer e descanso, redução e interrupção de atividades laborais, preocupação
frente à situação de saúde da criança/adolescente, além de mudanças nas
relações familiares. Estas alterações estavam presentes nas falas, sendo que em
alguns casos com mais alterações que outros, variando em decorrência do tempo
de uso e da experiência do cuidador com o artefato tecnológico em questão.
Ressaltamos que muitos discursos referiram maiores dificuldades e/ou alterações
no ambiente familiar no início da adesão aos cuidados específicos de suas
crianças/ adolescentes, principalmente pela falta de apoio e recursos (externos),
mas que foram sendo adaptados ao cotidiano, tornando-se práticas comuns com
o passar do tempo. Verificamos ainda, a grande preocupação das mães
acompanhantes no hospital com o distanciamento do(s) outro(s) filho(s) que não
estava(m) sob seus cuidados. Conclusões: Este estudo nos permitiu ampliar a
visão frente às percepções e as necessidades de atenção dos familiares
cuidadores de crianças/adolescentes dependentes de tecnologias, em especial as
alterações multidimensionais que acontecem na configuração do ambiente
familiar, o qual se amplia do domicilio aos demais serviços de saúde vinculados a
assistência destas crianças. As transformações familiares motivadas pela doença
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da criança e sua dependência tecnológica geram profundas modificações no seio
familiar, predispondo e/ou tornando seus membros algumas vezes mais
vulneráreis diante dos eventos habituais, isso deve-se a família não ter como
evitar a vivência com os conflitos múltiplos que ocorrem ao longo do ciclo vital da
criança,

sujeitando-se

empiricamente

a

transformações,

necessitando,

redimensionar suas posturas diante de diversas realidades e adversidades, as
quais são submetidas, na busca de superação e equilíbrio. Assim, percebemos o
quão imprescindível faz-se a necessidade de que o enfermeiro utilize o diálogo, a
sensibilidade e a escuta na sua interação com a criança/adolescente e família no
intuito de prestar um cuidado eficiente, para que possa auxiliar as famílias a
conviver com a doença e a dependência tecnológica da melhor forma possível.
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O Transtorno Depressivo Infantil é um transtorno do humor capaz de
comprometer o desenvolvimento da criança ou do adolescente e interferir com
seu processo de maturidade psicológica e social. São diferentes as manifestações
da depressão infantil e dos adultos, possivelmente devido ao processo de
desenvolvimento que existem na infância e adolescência. A depressão foi
considerada a principal doença psiquiátrica do século, afetando aproximadamente
oito milhões de pessoas só na América do Norte (onde são feitas as principais
pesquisas). A morbidade da depressão se reflete no fato de que os adultos
deprimidos são 20 vezes mais propensos a morrer de acidentes ou de suicídio do
que adultos sem transtorno psiquiátrico. Tanto os quadros de Distimia quanto de
Transtorno Afetivo Bipolar, podem surgir pela primeira vez durante a adolescência
e o reconhecimento precoce de um estado depressivo poderá ter profundos
efeitos na futura evolução da doença. O mesmo afeta 1,6% das crianças e
adolescentes a cada ano no mundo inteiro, e o início precoce anuncia uma
doença mais grave e persistente na vida adulta. Apesar da tamanha importância
da Depressão da Infância e Adolescência em relação à qualidade de vida, ao
suicídio, às dificuldades na escola, no trabalho e no ajuste pessoal, esse quadro
1
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não tem sido devidamente valorizado por familiares e pediatras e nem
adequadamente diagnosticado. Embora na maioria das crianças a sintomatologia
da Depressão seja atípica, alguns podem apresentar sintomas clássicos de
Depressão, tais como tristeza, ansiedade, expectativa pessimista, mudanças no
hábito alimentar e no sono ou, por outro lado, problemas físicos, como dores
inespecíficas, fraqueza, tonturas, mal estar geral que não respondem ao
tratamento médico habitual. Na criança e adolescente a Depressão, em sua forma
atípica, esconde verdadeiros sentimentos depressivos sob uma máscara de
irritabilidade, de agressividade, hiperatividade e rebeldia. As crianças mais novas,
devido a falta de habilidade para uma comunicação que demonstre seu
verdadeiro estado emocional, também manifestam a Depressão atípica,
notadamente com hiperatividade. A depressão na criança e/ou adolescente pode
ter início com perda de interesse pelas atividades que habitualmente eram
interessantes, manifestando-se como uma espécie de aborrecimento constante
diante dos jogos, brincadeiras, esportes, sair com os amigos, etc, além de apatia,
adinamia e redução significativa da atividade. Às vezes pode haver tristeza. De
forma complementar aparece diminuição da atenção e da concentração, perda de
confiança em si mesmo, sentimentos de inferioridade e baixa autoestima, ideias
de culpa e inutilidade, tendência ao pessimismo, transtornos do sono e da
alimentação e, dependendo da gravidade, ideação suicida. Este estudo objetiva
descrever a prevenção da depressão em crianças e adolescentes. Trata-se,
portanto, de uma pesquisa bibliográfica realizada no período de Janeiro à Abril de
2011, onde se buscou artigos referentes ao tema na base de dados do Scielo,
Bireme, BVS, sendo selecionados 10 artigos através de uma leitura exploratória
que serviram para a construção desta pesquisa. Os sintomas de depressão em
crianças e adolescentes estão associados à perda do prazer ao sair de casa e
amigos, irritabilidade, sintomas de ansiedade, recusa a ir à escola e em especial
dores neuromuscoesqueléticas. É importante salientar que a depressão é um dos
sérios problemas de saúde, isso inclui a necessidade de procurar o médico para
um acompanhamento adequado. O tratamento poderá ser somente com
antidepressivos, ou poderá haver necessidade de outras medidas tais como
psicoterapia, terapia familiar, ou outras, dependendo da gravidade do quadro ou
da situação. Com isso uma depressão leve não tratada, ou tratada de forma
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inadequada, pode se cronificar afetando definitivamente a qualidade de vida, ou
se agravar, com todas suas possíveis consequências. Nas crianças e
adolescentes é comum a Depressão ser acompanhada também de sintomas
físicos, tais como fatiga perda de apetite, diminuição da atividade, queixas
inespecíficas, tais como cefaleias, lombalgia, dor nas pernas, náuseas, vômitos,
cólicas intestinais, vista escura, tonturas, etc. Na esfera do comportamento, a
Depressão na Infância e Adolescência pode causar deterioração nas relações
com os demais, familiares e colegas, perda de interesse por pessoas e
isolamento. As alterações cognitivas da Depressão infantil, principalmente
relacionadas à atenção, raciocínio e memória interferem sobremaneira no
rendimento escolar. Os sintomas mais frequentes da Depressão na Infância e
Adolescência costumam ser os seguintes: insônia, choro, baixa concentração,
fatiga, irritabilidade, rebeldia, tiques, medos lentidão psicomotora, anorexia,
problemas de memória, desesperança, ideações e tentativas de suicídio. A
tristeza pode ou não estar presente. Hoje em dia a ampliação da constelação
sintomática atribuída à depressão infantil tem contribuído, sobremaneira, para a
elaboração do diagnóstico e, por causa disso, cada vez mais os distúrbios do
comportamento da criança estão sendo relacionados a uma maneira depressiva
de viver. Em crianças no final da 2a infância (dos 6 aos 12 anos), podemos
encontrar quadros de base depressiva mais típicas, mas nem sempre. Quando a
depressão é muito grave, o que felizmente não é tão comum, sintomas
francamente psicóticos também podem aparecer, tais como ideias delirantes,
alucinações, e severo prejuízo das atividades sócio familiares, incluindo a escola.
As ideias suicidas também não são raras, embora dificilmente antes dos 10 anos
de idade. Dentro da Depressão Infantil atípica, a mais comum, podemos ainda
encontrar crianças erroneamente tomadas por delinquentes e, não raro, crianças
que chegam de fato ao suicídio. Tendo em vista a elevada incidência da
Depressão Infantil registrada por inúmeros autores, será lícito e sensato pensar
sempre na possibilidade depressiva diante de qualquer criança problemática.
Conclui-se que a depressão em crianças e adolescentes é comum, grave e leva a
morbidade e mortalidade imediatas e ao longo prazo. É importante que os
familiares estejam cientes do problema, de modo que crianças e adolescentes de
certo risco possam ser rastreados, avaliados e receber um tratamento adequado.
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Introdução: O termo Cuidados Paliativos geralmente se remete à idéia de um
paciente em seus últimos dias de vida, porém com buscas realizadas na
literatura, e atualização do conhecimento científico, logo se pode perceber o
equívoco a respeito dessa definição. A Organização Mundial da Saúde, em
2002, define que cuidado paliativo é a abordagem que promove qualidade de
vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que ameaçam a
continuidade da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento. Requer a
identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros
problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. O foco da atenção não é
a doença, mas o doente, entendido como um ser ativo, com direito a informação
e a autonomia plena para as decisões a respeito de seu tratamiento(1). Em
pediatria, o Cuidado Paliativo dá suporte para as crianças e as suas famílias a
viverem e se restaurarem quando se encontram diante de condições clínicas
complexas que limitem ou ameacem a vida. O Cuidado Paliativo em pediatria,
centrado na família, fornece qualidade de vida e atenção a todas as vertentes do
sofrimento em crianças criticamente enfermas(2).
À medida que a doença progride e o tratamento curativo perde o poder de
oferecer um controle razoável da mesma, os Cuidados Paliativos crescem em
1 Especialista em Enfermagem Pediátrica e Neonatal. Enfermeira da Clínica Pediátrica do Hospital
Universitário da USP.
2 Mestre em Enfermagem Pediátrica e Neonatal. Enfermeira da Clínica Pediátrica do Hospital Universitário
da USP.
3 Especialista em Enfermagem Pediátrica e Neonatal. Enfermeira da Clínica Pediátrica do Hospital
Universitário da USP.
4 Enfermeira da Clínica Pediátrica do Hospital Universitário da USP.

371

significado. Na fase em que o processo da morte se desencadeia de forma
irreversível, os Cuidados Paliativos se tornam imprescindíveis e complexos o
suficiente para demandar uma atenção específica e contínua ao doente e a sua
família(1). Existe um conjunto de práticas e ações de cuidados que norteiam a
assistência direta aos pacientes sob cuidados paliativos. Uma dessas práticas
de cuidado intervencionista, é a hipodermóclise, um procedimento de
enfermagem, a qual será retratada nesse trabalho. A hipodermóclise, ou
hidratação subcutânea, consiste na administração de grande quantidade de
fluidos no espaço subcutâneo, de forma contínua ou intermitente, com
vantagens, como ser menos dolorosa que as vias endovenosa e intramuscular,
por possuir menos terminações nervosas(3). A administração de fluidos pela via
subcutânea é uma alternativa cada vez mais reconhecida para a administração
de soluções parenterais, tradicionalmente administradas por via intravenosa ou
intramuscular e sempre em situações não emergencias. Consiste em uma
prática que demonstra ser uma via segura, eficaz e confortável para o paciente.
Também é uma boa opção para a reposição de eletrólitos e medicações
analgésicas quando a aceitação oral está comprometida e a medicação
necessita ser administrada(3,4). Trata-se de uma técnica simples, de rápido
manuseio e que dispensa menor tempo para execução, tendo um custo
reduzido. Pacientes com veias finas, frágeis, que se rompem facilmente, são o
público de elegibilidade para se beneficiarem dessa prática. Pacientes em
Cuidados Paliativos, geralmente possuem uma rede venosa com tais
características e serão esses beneficiários(3,5). Frequentemente nos deparamos
com os pacientes impossibilitados de serem puncionados e de receberem a
terapêutica prescrita por falta de condições venosas. Muitas vezes as crianças
acabam sendo submetidas a procedimentos extremamente dolorosos e
invasivos. De acordo com a Associação de Cuidados Paliativos de Alberta, os
pacientes podem se beneficiar com a hidratação parenteral administrada
subcutaneamente se a via oral não for possível(4). A infusão de uma solução no
tecido subcutâneo se dá através da instalação de um catéter, agulhado ou não,
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em seu espaço. Como técnica de punção, a introdução do catéter se dá num
ângulo de 30 a 45°, fixada à pele com material ades ivo, após a antissepsia
habitual, sendo que a espessura do subcutâneo determina a variação do ângulo
introductorio(3). Na Clínica Pediátrica do Hospital Universitário da USP-SP, temos
um número considerável de crianças com doenças crônicas, sendo a maioria
delas portadoras de doenças neurológicas graves e progressivas, além de
pneumopatias e cardiopatias. Quando não estão internadas, essas crianças são
assistidas pelo Programa de Assistência Domiciliar (PAD). O PAD é formado
por uma equipe multiprofissional (médicos, enfermeiras, fisioterapeutas,
psicólogas, fonoaudiólogas) que utilizam ações paliativas, visando diminuir, no
ambiente domiciliar, as repercussões negativas da doença sobre o bem-estar do
paciente. Em decorrência da situação sócio-econômica predominante nas
comunidades que atendemos, e apesar da assistência que o PAD presta, as
crianças são reinternadas com muita freqüência. Este fator implica em muitos
problemas secundários, como por exemplo: escassez de acessos venosos,
infecções intra-hospitalares, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e até,
institucionalização da criança e principalmente da mãe, em hospitalismo.
Entretanto, ultimamente temos percebido um movimento diferenciado à criança
na fase final da vida. Foi instituída no Hospital, a dor como 5º sinal vital, sendo
que na Pediatria são utilizadas escalas de avaliação do dor de acordo com cada
faixa etária, incluindo a criança neuropata. Esta avaliação tem norteado as
condutas a serem tomadas a respeito da terapêutica a ser adotada. Com isso,
acabou-se tendo contato com um procedimento até então, único e desconhecido
pela equipe de Enfermagem da Pediatria: a hipodermóclise, principalmente na
questão relacionada à prática do procedimento. Algumas enfermeiras, já haviam
escutado a respeito do assunto em um congresso de terapia intravenosa e
ficaram bastante impressionadas, achando o procedimento até agressivo e fora
de nossa vivência.
Quando foi deparado com uma situação aparentemente sem solução, onde um
bebê de apenas 1 ano e meio estava vivenciando seus últimos dias de vida,
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após muitas reinternações, sem possibilidades de hidratá-lo adequadamente
pela gastrostomia, também não sendo possível instalar um soro de manutenção,
a hipodermóclise foi sugerida.
Objetivo: Relatar a experiência da assistência de enfermagem a um lactente em
Cuidados Paliativo com o uso da hipodermóclise pela primera vez em uma
Clínica Pediátrica de um Hospital Universitário da cidade de São Paulo.
Metodologia: A metodologia adotada foi o relato de experiência embasado em
pesquisa bibliográfica. Uma criança de pouco mais de um ano de idade, portador
de síndrome genética não esclarecida, em insuficiência respiratória, necessitava
de hidratação e sedação, o que não estava mais sendo possível via
gastrostomia, pois apresentava distensão abdominal, e nem por via endovenosa,
pois a rede venosa estava muito perjudicada, devido às várias punções nas
internações. Foi sugerida, então, a via hipodermóclise, procedimento que
deveria ser realizado pelas enfermeiras. Houve relutância em realizar esse
procedimento até então desconhecido. Diante das divergências de idéias, a
equipe discutiu o assunto e procurou alguém que entendia mais do assunto.
Entramos em contato com uma enfermeira do PAD, que nos explicou o
procedimento e deixou literatura para ser estudada. Passada a primeira
impressão resolveu-se encarar o desafio. A prescrição já estava pronta, com o
soro de manutenção prescrito, analgesia e sedação, pois o mesmo estava com
desconforto respiratório acentuado, mesmo com a oxigenioterapia. Toda a
equipe multiprofissional estava otimista. O material foi separado, a fixação
escolhida, e o procedimento, realizado. O bebê não esboçou reação que
sugerisse dor, fato que ocorria ao tentar ser repuncionado. Após inserção do
dispositivo, no caso, íntima nº 24, a equipe ficou mais tranqüila, porque se pode
perceber que não foi ocasionado dor ou desconforto para o pequeno paciente.
Em seguida era necessário administrar o que estava prescrito, houve um pouco
de insegurança de infundir o soro com os eletrólitos, apesar de a literatura relatar
que era viável. Foi administrado primeiramente o soro fisiológico puro e
observado uma discreta elevação na pele, que não evoluía, associada a uma
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discreta hiperemia local, que também não evoluiu. Posteriormente, foi
administrada a morfina e a dipirona, pois o paciente estava febril. O soro foi
reinstalado, já com os eletrólitos, em bomba de infusão e no restante do plantão,
sendo observado se tudo corria bem. No final do plantão, a enfermeira do PAD,
que escreveu o capítulo do livro anteriormente citado, foi verificar se tudo havia
corrido bem.
Considerações finais: Após a instalação da hipodermóclise, acriança foi
adequadamente hidratada, e pôde-se ver o conforto trazido, com a analgesia e
sedação. Cuidar faz parte da rotina de trabalho da equipe de enfermagem, e
esse cuidado trouxe tranquilidade e sensação de dever cumprido,

já que a

equipe não aguentava mais ver o pequeno sofrendo daquela maneira. A equipe
foi parabenizada pelo desafio vencido, a qual ficou muito orgulhosa de tudo que
estava sendo feito para amenizar o sofrimento daquela criança e de sua família.
Ele descansou, mas temos a certeza que foi dado um final de vida bem mais
digno e confortável para ele, e seus familiares.
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A VIVÊNCIA DA MÃE DE RECÉM-NASCIDO INTERNADO EM UMA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Paris ESC1, Favero L2

Introdução: A internação em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN)
é muitas vezes inevitável e necessária para garantir a possibilidade de
sobrevivência ao recém-nascido (RN). Porém, conseguinte a internação do bebê,
ocorre a separação entre mãe e filho, sendo essa, muitas vezes, dolorosa e
carregada de sentimentos e significados. Sentimentos como medo, dúvida,
impotência diante de novos conflitos gerados pela separação e condição do filho,
culpa por ter gerado um bebê frágil, desespero com a possibilidade da perda,
negação do filho real e morte do bebê imaginário, além de impotência quanto ao
papel de mãe são alguns dos sentimentos passíveis de serem vivenciados pelas
mães de neonatos internados em UTIN(1,2). A internação do bebê em UTIN traz a
tona questões referentes à onipotência materna, evidenciando que o “poder”
feminino de gerar um filho é frustrado pelo nascimento de um bebê diferente do
que era imaginado e fantasiado por esta mãe. O bebê real é diferente do
imaginado, e o sentimento de culpa pelos problemas do filho pode inibir o contato
espontâneo entre pais e bebês(2). Durante a gestação, as mães alimentam o
sonho de um nascimento perfeito. Com o nascimento do filho prematuro, ocorre
uma mudança em todos os planos, o que faz com que haja uma realidade
contraditória(1). Dessa forma, a equipe de saúde, em especial a Enfermagem que
recebe essa mãe deve atentar para que o cuidado não seja direcionado a priorizar
condutas técnicas operacionais, mas para o acolhimento, compreensão e
participação dos pais nos cuidados necessários à recuperação do filho. Segundo
Fraga e Pedro(1:96) “cabe a Enfermagem humanizar essa relação, evitando
situações de impessoalidade, tornando-a aliada em uma vivência menos dolorosa
e estressante”. Para que o cuidado de qualidade envolva aspectos efetivos, faz-se
necessário não somente o conhecimento técnico e domínio do aparato
1
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tecnológico, mas também o conhecimento dos sentimentos maternos como cabe
também a Enfermagem permitir e favorecer a interação entre o binômio mãe-filho,
capaz de estabelecer laços afetivos, além de capacitá-la para o cuidado domiciliar
após a alta hospitalar. Dessa forma, a questão norteadora deste estudo é: como
as mães vivenciam a internação de seu filho em uma UTIN? Objetivo: descrever
a vivência de ser mãe de RN internado em uma UTIN. Metodologia: estudo de
abordagem

qualitativa

do

tipo

exploratório-descritiva.

Esse

estudo

foi

desenvolvido na UTIN e Alojamento Conjunto de um hospital universitário de
grande porte, da cidade de Curitiba, Paraná. Foram ouvidas onze mães que
atendiam aos seguintes critérios: serem maiores de dezoito anos e com
capacidade mental preservada; mães de bebês que nasceram na instituição sede
do estudo; estarem hospitalizadas durante o primeiro contato com os
pesquisadores; que experienciavam pela primeira vez o internamento de um filho
em UTIN; e que aceitassem participar voluntariamente do estudo, assinando o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O período de coletas de
dados foi de Agosto a Outubro de 2010. Os dados foram coletados por meio de
entrevista semiestruturada, no período de Agosto a Outubro de 2010. Para tal, foi
utilizado um guia de temas, composto por questões abertas referentes à
caracterização dos participantes e abordagem de temas relevantes ao estudo, tais
como os sentimentos que rondam a separação da mãe e da criança, as
expectativas, esperanças e medos das mães. As entrevistas foram audiogravadas
e transcritas. Os dados foram analisados de acordo com a análise temática
proposta por Minayo(3:69). Atendendo ao disposto na Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde, os objetivos e o caráter voluntário da pesquisa
foram apresentados aos participantes, e foi solicitada a assinatura do TCLE. Para
manter o anonimato e confidencialidade dos dados, as participantes receberam
codificações. Além disso, a pesquisa passou por apreciação e aprovação do
Comitê de Ética e Pesquisa da Instituição sede do estudo. Resultados:
Compondo o que denominamos de caracterização, encontramos que dentre as
entrevistadas, nove são casadas, apenas uma é solteira e outra é separada.
Quanto ao número de vezes que as mulheres estiveram grávidas, quatro delas
eram primigestas, três estavam tendo seu segundo filho, uma estava no terceiro
pós-parto, assim como uma estava em sua quarta e outras duas enfrentavam seu
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quinto pós-parto. Entretanto, quatro dessas puérperas já haviam sofrido um
aborto anterior cada. Em relação ao tipo de parto, seis mães haviam se submetido
ao parto do tipo cesariana e cinco delas ao parto normal. A média de idade foi de
28 anos, sendo 18 e 39 anos seus extremos. As idades gestacionais variaram
entre 24 e 40 semanas, obtendo-se uma média de 35 semanas. O menor peso
registrado entre os recém-nascidos foi de 850 gramas, e o maior de 4.250 Kg. Ao
seguir a análise de dados proposta, emergiram seis temas centrais: separação
mãe-filho; religiosidade; primeiro contato da mãe com o filho na UTIN, idealização
da UTIN, sentimentos envolvidos e relacionamento das mães com a equipe. Com
relação a categoria separação mãe-filho, a fala das mães mostrou-se expressiva
no tocante a separação de seus bebês. Durante toda a gravidez, a maioria das
mães imagina como será o momento em que terá seu filho nos braços e o levará
para casa saudável, em um misto de felicidade e realização. Entretanto, quando
se vê obrigada a separar-se de seu bebê seja por qual motivo for e por mais que
saiba ser necessário, vivencia sentimentos nunca antes imaginados; religiosidade:
visível no depoimento das puérperas, a religião torna-se um caminho pelo qual
elas procuram conforto e algum alívio para suas tensões e medos. A religião
surge como apoio para as mães, que buscam em suas crenças um caminho de
apoio para suas dores e medos de modo a aliviar suas tensões e encontrar algum
conforto. As entrevistadas verbalizaram a fé e a importância da crença para ter
esperanças na melhora dos filhos; primeiro contato da mãe com o filho na UTIN: é
um momento muito difícil para a mãe, caracterizado pelo medo e espanto de ver
seu filho cercado de aparelhos. Entretanto, é o momento em que ressurge a
esperança e o alívio em ver seu filho vivo e renasce a esperança de levá-lo
saudável para casa; idealização da UTIN: verbalizada nas entrevistas, a surpresa
das mães que nunca haviam visitado uma UTIN é notável. A maioria delas
idealizou um local completamente diferente; sentimentos envolvidos: a internação
do recém-nascido na UTIN é um processo que, muitas vezes, envolve
sentimentos nunca antes imaginados pelas mães. Entre eles, destaca-se a
insegurança, o alívio em ver seu filho vivo, a culpa que algumas mães sentem por
não ter gerado o filho imaginado, a preocupação e angústia pela separação, além
da tristeza, compaixão e temor pelo que ainda há por vir. As mães entrevistadas
expuseram seus sentimentos de forma a mostrar que a internação de seus filhos
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é um processo doloroso, porém cercado de esperança e carinho; relacionamento
das mães com a equipe: nessa categoria encaixam-se os depoimentos das mães
que expressaram admiração pelos profissionais que atendem seus filhos. Essa
admiração

gera

confiança,

confirmando

a

importância

dessa

relação.

Conclusões: As mães quando recebem a notícia de que terão seus filhos
internados em uma UTIN, podem experienciar sentimentos que vão muito além da
preocupação e tristeza, capazes de se prolongar durante todo o internamento da
criança. A internação do RN é um processo doloroso para os pais e carregado de
muitas emoções, tais como: medo, angústia, culpa, alívio, alegria, esperança e
desespero. Observamos nesse estudo que o profissional de saúde é
indispensável para garantir segurança e informar à mãe o que está acontecendo
com seu filho. O cuidado centrado na família e em suas reais necessidade é
primordial e o conhecimento dos sentimentos dos familiares torna-se parte
integrante do cuidado realizado pelo profissional de saúde. Conclui-se, dessa
forma, que o papel da Enfermagem frente à vivência da mãe de neonato
hospitalizado em UTIN é de suma importância e capaz de modificar os
sentimentos envolvidos na relação mãe e bebê hospitalizado. Sabe-se que muito
ainda pode ser feito, como, por exemplo, no que se refere ao respeito às
individualidades de cada família, entendimento das limitações individuais,
cumprimento de aspectos legais como a permanência irrestrita dos pais junto aos
filhos durante o processo de hospitalização, e entendimento, por parte de alguns
membros da equipe multiprofissional, que a presença da família dentro das UTINs
é um facilitador do processo de recuperação da criança e da formação de vínculo
entre pais e filhos, fatores que contribuem para um futuro saudável e feliz da
criança após o período de internação e convivência familiar.

Descritores: Enfermagem. Família. Recém-nascido.
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Introdução: A integralidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde
(SUS), expresso na Constituição de 1988 e consolidado pela Lei nº 8.080 de 1990
como "conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema"(1). Esse princípio remete a uma atenção completa aos
indivíduos, seja por acompanhá-los nos diversos níveis de atenção, com ações
que vão desde a promoção até a recuperação da saúde, como por abordar ações
individuais e coletivas de saúde. Nessa perspectiva, pressupõe-se que a
integralidade deve contemplar o nível macro das políticas de saúde formuladas
pelo Estado, passando pela gestão da saúde em diferentes níveis de atenção,
chegando até a dimensão cuidadora, na qual são articuladas e desenvolvidas as
práticas dos diferentes profissionais na atenção à saúde dos indivíduos. Na
gestão dos serviços de saúde, analisar a integralidade da atenção implica em
ampliar os sentidos expressos nas leis, incorporando-os nas práticas gestoras
hospitalares, de forma a considerar a integralidade da atenção no interior das
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II
Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Emérita da Escola de Enfermagem da UFMG.
Coordenadora do NUPEPE.
III
Enfermeira. Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente. Professora Adjunta do Departamento de
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instituições e sob o ângulo interinstitucional, entre os diversos serviços de saúde
com os quais o hospital deve se articular para garantir a integralidade da atenção
ao usuário(2). Objetivo: Analisar como os sentidos da integralidade se revelam na
gestão das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e verificar a
articulação das instituições com os diversos serviços envolvidos na produção do
cuidado ao recém-nascido visando à integralidade do cuidado. Metodologia: Este
trabalho apresenta parte dos resultados da pesquisa “A construção da
integralidade do cuidado ao recém-nascido: desafios e potencialidades”, na qual
se procurou analisar os sentidos da integralidade no cuidado ao recém-nascido
internado em UTIN nos âmbitos da assistência, gestão e formação. Este trabalho
abordará os resultados relacionados aos sentidos da integralidade na gestão dos
serviços de saúde. A pesquisa, com abordagem qualitativa, orientada pelo
referencial teórico-metodológico da dialética, foi realizada em Belo Horizonte,
Minas Gerais. Os cenários foram UTIN de cinco hospitais do município que
assistem à mulher e ao recém nascido: um filantrópic, um federal de ensino, um
estadual, um municipal e um privado. Os sujeitos da pesquisa foram os
coordenadores das UTIN, com os quais foram realizadas entrevistas semiestruturadas. A análise dos dados obtidos foi realizada a partir da Análise de
Conteúdo, modalidade temática, proposta por Bardin,(3) que busca os significados
manifestos e latentes no material empírico. As fases da pesquisa foram
desenvolvidas respeitando as determinações da Resolução 196/96 do Ministério
da Saúde,(4) que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos. A pesquisa
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas
Gerais (parecer número 503/07) e pelos comitês de ética dos cenários da
pesquisa. Aos sujeitos foi entregue carta individual de apresentação do projeto de
pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Resultados:
Participaram do estudo nove gestores, sendo três enfermeiros, cinco médicos e
uma gerente administrativa. Os resultados permitiram identificar ações de gestão
direcionadas ao espaço institucional ou realizadas em uma perspectiva
interinstitucional, denominadas respectivamente ações de gestão internas e ações
de

gestão

externas.

Como

ações

gestoras

internas

favorecedoras

da

integralidade do cuidado identificou-se: valorização dos profissionais da equipe de
saúde, favorecimento de adequadas condições de trabalho e valorização e
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viabilização da presença da família na Unidade Neonatal. A valorização dos
profissionais da equipe de saúde é possibilitada, segundo os gestores, pela
participação daqueles na tomada de decisões relativas ao planejamento e à
realização do cuidado nas Unidades Neonatais, pelo reconhecimento dos
diferentes saberes dos integrantes da equipe de saúde e pela viabilização da
articulação desses saberes para o cuidado neonatal, por meio do diálogo. As
condições adequadas de trabalho são proporcionadas por meio da viabilização de
recursos materiais e da composição adequada da equipe, assegurando a
quantidade de profissionais necessária e a sua capacitação para o trabalho na
UTIN. Além disso, os gestores reconheceram a necessidade de se posicionarem
de forma a viabilizar condições para que a mãe permaneça na instituição,
favorecer a aceitação da equipe quanto à presença da família na unidade e
estimular a formação de vinculo entre profissionais, recém-nascidos e familiares.
Ao mencionarem a importância da valorização da presença da família na Unidade
Neonatal alguns abordaram a possibilidade de participação da mãe no cuidado ao
recém-nascido. Os gestores identificaram como condições favorecedoras da
permanência da mãe na Unidade a disponibilidade de infra-estrutura para
acomodação e alimentação, além de suporte e acompanhamento da equipe
multiprofissional, como o atendimento da psicologia, da ginecologia e a realização
de grupos. Os mesmos reconhecem, ainda, a necessidade do preparo da família
para a continuidade do cuidado ao recém-nascido no domicílio. Evidenciou-se que
a alta hospitalar deve ser realizada de forma gradativa, juntamente com a mãe e
família, tornando necessário que os familiares sejam orientados sobre as
condições do recém-nascido ao longo da internação, sobre a necessidade do
acompanhamento ambulatorial e sobre as possíveis complicações decorrentes do
nascimento prematuro. Em relação às ações gestoras externas favorecedoras da
integralidade do cuidado, os gestores abordaram: atuar considerando que a
instituição está inserida em uma rede de serviços de saúde, estabelecer fluxos
para a continuidade do cuidado com os serviços da rede e realizar ações de
referência e contra-referência. Entretanto, no que se refere ao estabelecimento da
articulação entre os diversos serviços da rede foram reveladas dificuldades,
ressaltando-se os entraves na comunicação entre os serviços hospitalares e os
de atenção primária à saúde, o que compromete um acompanhamento adequado
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dos recém-nascidos egressos da UTIN. Verificou-se que algumas instituições
hospitalares, diante dessas dificuldades de articulação com a rede, têm iniciado o
acompanhamento desses neonatos na própria instituição. Essa iniciativa, apesar
de garantir o atendimento das crianças com quadros mais complexos, mantém a
lógica de atendimento hospitalar e o distanciamento do domicilio e das
necessidades de cuidado relacionadas a esse contexto. Conclusão: Os
resultados permitiram identificar como sentidos de integralidade revelados a partir
de ações de gestão: o trabalho interdisciplinar entre os profissionais da equipe de
saúde, a participação dos familiares no cuidado ao recém-nascido e a
continuidade do cuidado após alta da UTIN. Concluiu-se que a articulação entre
as atividades assistenciais e de gestão pode configurar-se como uma estratégia
para a construção da integralidade do cuidado ao recém-nascido. Assume-se a
importância de aprimorar os modelos de gestão no interior das instituições,
proporcionando uma ampliação da participação dos diferentes profissionais
envolvidos no cuidado ao recém-nascido nos processos de tomada de decisão e
de organização do cuidado. Ressalta-se, ainda, a necessidade da criação de
espaços assistenciais nas Unidades Neonatais que favoreçam o envolvimento e a
participação da família nos cuidado ao neonato. Reforça-se a que assistência em
rede configura-se como uma estratégia promissora para a integralidade,
demandando um trabalho articulado e colaborativo entre os diferentes serviços
envolvidos

na

assistência

ao

neonato, sendo

para

isso importante o

desenvolvimento de estratégias para garantir a articulação entre os diferentes
níveis de atenção e a continuidade do cuidado ao recém-nascido. Referências: 1)
Brasil. Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 . Dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil, 20 Set 1990. 2) Cecilio LCO, Merhy EE. A
integralidade do cuidado como eixo da gestão hospitalar. In: Pinheiro R, Mattos
RA, organizadores. Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas
em saúde. Rio de Janeiro (RJ): UERJ-IMS-ABRASCO; 2003. 3) Bardin L. Análise
de conteúdo. São Paulo (SP): Editora 70; 2008. 4) Ministério da Saúde (BR),
Conselho Nacional de Saúde, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.
Resolução Nº 196 de 10 de outubro de 1996: diretrizes e normas
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regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília (DF): MS;
1996.

DeCS: Assistência Integral à Saúde, Unidades de Terapia Intensiva Neonatal,
Gestão em Saúde.

Eixo: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família
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ACOLHIMENTO E ACESSO DE CRIANÇAS NA ESTRATÉGIA
SAÚDE DA FAMÍLIA SOB A ÓTICA DAS MÃES
Pina APS1, Martins NP1, Vieira APR1, Rezende VD2, Furtado MCC3

Introdução: A atenção a criança de modo integral e o desenvolvimento de ações
de prevenção de agravos e assistência a saúde envolve objetivos que caminham
para além da redução da mortalidade infantil e aponta para o compromisso de se
prover qualidade de vida para a criança, ou seja, que ela possa desenvolver todo
o seu potencial. Sendo assim, a organização da assistência à população infantil
deve ter ações prioritárias para a sua saúde identificadas, sendo os gestores e
profissionais de saúde responsáveis por tal identificação. Documentos oficiais do
ministério da saúde brasileiro propõem a definição de diretrizes para a
identificação das linhas de cuidado integral que devem constar basicamente para
o funcionamento adequado dos serviços de saúde da criança no nível local, de
modo a prover respostas mais satisfatórias a esta população. Princípios como o
acesso aos serviços de saúde devem ser considerados, sendo que viabilizar o
acesso e a promoção da saúde integral da criança, inclusive com o
desenvolvimento de ações para prevenção de agravos e assistência nas
intercorrências, pode proporcionar melhoria da sua qualidade de vida,
contribuindo para que ela possa desenvolver todo o seu potencial. A avaliação de
programas e serviços de saúde ganha destaque como componente de gestão em
saúde, com reconhecimento traduzido na existência de várias iniciativas voltadas
para sua implementação nas diversas dimensões do SUS. A avaliação, com o
propósito fundamental de dar suporte aos processos decisórios no âmbito do
sistema de saúde, deve subsidiar a identificação de problemas e a reorientação
de ações e serviços desenvolvidos. Deve também abordar a incorporação de
novas práticas sanitárias na rotina dos profissionais e mensurar o impacto de
ações implementadas pelos serviços e programas sobre o estado de saúde da
população. Objetivo: Analisar a presença e extensão do atributo “acesso a
1

Aluna do Curso Bacharel em Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(EERP-USP).
2
Aluna do Curso Bacharel e Licenciatura em Enfermagem da EERP-USP.
3
Professor Doutor do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública da EERP-USP. Orientador
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serviços de saúde” de crianças menores de um ano de idade em uma Unidade de
Saúde da Família (USF) de um município paulista a partir da experiência das
mães com a assistência prestada a seus filhos. Metodologia: Trata-se de um
estudo transversal, descritivo, exploratório, inserido no campo da avaliação de
serviços de saúde, focado no componente resultado. Tal componente da
avaliação busca mensurar os resultados das ações nos serviços de saúde, tais
como a satisfação do usuário e os níveis de saúde/doença individual e coletivo.
Para os serviços de saúde infantil, a avaliação dos resultados envolve a
participação das mães das crianças, que possuem a experiência e vivência do
cuidado ofertado aos seus filhos. O estudo foi desenvolvido em uma USF
pertencente a um Distrito de Saúde do município, vinculada a uma universidade
pública. Tal Distrito foi pioneiro na implantação da Estratégia Saúde da Família no
município, há cerca de uma década. Para a identificação do número de sujeitos
foi realizado um levantamento das crianças menores de um ano pertencentes à
sua respectiva área de abrangência e todas aquelas que compuseram o
levantamento foram incluídas da pesquisa. Não foram incluídas as crianças que
nasceram nos meses subseqüentes ao levantamento. Foram selecionadas,
portanto, 44 crianças menores de um ano residentes na área de abrangência da
USF. Das crianças selecionadas, 25 foram encontradas no domicílio ou na USF
quando da consulta de puericultura e aceitaram participar do estudo; 11 mães não
foram encontradas após duas visitas ao domicílio em horários distintos e oito
mães se recusaram a participar. Os dados foram coletados no período de 25 de
novembro de 2010 a 20 de junho de 2011 mediante entrevista com as mães das
crianças menores de um ano, presentes na USF para atendimento da criança ou
mediante visita domiciliar. Após leitura e esclarecimento acerca dos objetivos da
pesquisa e coleta dos dados, as mães assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Obteve-se aprovação para realização da pesquisa junto a
Comitê de Ética em Pesquisa (protocolo nº 417/10). Com duração média de 15
minutos, as entrevistas foram realizadas em local reservado, com preservação do
anonimato das participantes, atendendo as diretrizes de pesquisas envolvendo
seres humanos. Para a coleta dos dados foi utilizado o Instrumento de Avaliação
da Atenção Primária (PCATool Infantil – Brasil) para serviços de saúde infantil. Tal
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instrumento permite mensurar a presença e extensão de atributos da Atenção
Primária à Saúde em serviços de atenção infantil e o grau de afiliação do usuário
ao serviço de saúde. Nesse estudo, avaliou-se o acesso de primeiro contato do
indivíduo com o sistema de saúde. O PCATool Infantil- Brasil possibilita, mediante
resposta do tipo Likert, a construção de escores de APS com intervalo de 1-4 para
cada atributo. O escore final de cada um desses atributos é calculado pela média
das respostas de seus itens, que também variam de 1-4, onde o valor 4
representa maior presença e extensão de cada atributo da APS e o valor 1, menor
presença do atributo. Alguns atributos deste instrumento são formados por
subdimensões, sendo que o atributo “Acesso de primeiro contato” apresenta as
subdimensões ‘utilização’ e ‘acessibilidade’. Após a coleta, os dados foram
duplamente digitados em planilhas Excel e posteriormente analisados utilizandose o pacote estatístico SPSS versão 12.1. A análise dos dados foi pautada na
estatística descritiva. Considerou-se que um escore acima de 3,0 demonstra
grande presença e extensão do mesmo. Resultados: Para o atributo Acesso de
Primeiro Contato – subdimensão ‘utilização’ obteve-se escore acima de 3,0
(média = 3,62 e DP = 0,35). As mães reconheceram que utilizam a USF de
referência para seus filhos sempre que necessitam, seja na rotina de atendimento
ou mediante um novo problema de saúde, ou seja, procuram a USF antes de ir a
outro serviço de saúde. Reconhecem, ainda que caso seja necessário o
encaminhamento da criança para um atendimento especializado, a criança deve
ser avaliada primeiramente pela USF que a acompanha regularmente para então
ser referenciada para outro serviço de saúde. Outra subdimensão do atributo
“Acesso de primeiro contato” está relacionada à ‘acessibilidade’ das mães para
atendimento de seus filhos na USF. Identificamos escore maior que 3,0 (média =
3,4 e DP = 0,54), sendo que as entrevistadas consideram fácil o acesso às USF,
sendo atendidas no mesmo dia em que procuram o serviço, não havendo demora
para o atendimento ou necessidade de espera maior que 30 minutos para tal
atendimento. Os resultados também apontam que as mães revelam ser fácil
agendar consulta de rotina de puericultura para seus filhos ou conseguir
atendimento médico ou de enfermagem para a criança quando acredita ser
necessário. Conclusões: O reconhecimento da USF como unidade de saúde de
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referência para o atendimento de seus filhos foi unânime nas respostas das
participantes do estudo. O comparecimento a USF para consultas de rotina da
criança como também em situações consideradas urgência revela a vivência do
atributo acesso, sem problemas para agendamento de consulta ou para aguardar
o atendimento. Há identificação da USF como porta de entrada do serviço de
saúde, como primeiro recurso a ser buscado pelas mães. A USF, cenário deste
estudo, revelou possuir estrutura necessária e adequada para prover atenção de
primeiro contato, com acolhimento e disponibilidade dos profissionais de saúde,
fornecendo importante subsídio para o fortalecimento da atenção a crianças
menores de um ano na Estratégia Saúde da Família.
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ADOLESCÊNCIA, FAMÍLIA E GRUPO DE IGUAIS: DISCURSO DOS
ADOLESCENTES E AS IMPLICAÇÕES PARA A ENFERMAGEM*
SILVA IR1
SOUSA FGM2
NOGUEIRA ALA3
SANTOS MH4
BARROS L5

Introdução: A adolescência corresponde ao processo de transição entre a
infância e a idade adulta, permeada por significativas mudanças e transformações
biopsicossociais. Contudo, as mudanças que ocorrem na adolescência são
vivenciadas em tempo e intensidade distintas por cada indivíduo e assim, os
parâmetros que delimitam o início e o término dessa fase de desenvolvimento
humano não são fixos e variam ainda de acordo com aspectos constitucionais,
históricos, geográficos, sociais e, sobretudo, culturais

(1)

. As modificações

fisiológicas com destaque para as alterações hormonais, desenvolvimento dos
órgãos sexuais e a capacidade reprodutiva, visíveis em decorrência da
puberdade, constituem em sua maioria, em parâmetros para delimitar o início da
adolescência, evidenciando apenas as mudanças biológicas em detrimento dos
fatores psicológicos e socioculturais, indo de encontro com o modelo tradicional
de saúde e de cuidado centrado na cura das doenças. Por outro lado, pensar na
saúde do adolescente requer ir além da compreensão dos fatores biológicos,
enseja também a compreensão das dimensões sociais e culturais

(2)

. Este
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pensamento sinaliza a necessidade de olhar para o contexto em que o
adolescente está inserido para que seja viável planejar e implementar os cuidados
de enfermagem com base nas necessidades, debilidades, prioridades e
potencialidades que permeiam o seu convívio. Nesta direção, sabe-se da
importância que a família exerce para construção e manutenção de valores e
princípios do indivíduo, pois é neste universo que o adolescente busca subsídios
para consolidar-se e afirmar-se como sujeito de direitos e princípios,
fundamentado na visão de mundo que começa a ser construída e adquirida no
convívio da família. Para tanto, é essencial que exista harmonia nos
relacionamentos familiares, pois somente nessa perspectiva é que será possível
construir, manter e fortalecer vínculos afetivos neste ambiente. A inexistência ou
escassez dessas possibilidades reflete no distanciamento do adolescente de sua
família e possibilita maior envolvimento com seu grupo de iguais. Sendo assim, é
premente perceber o contexto social do adolescente para que se possa
compreender os seus comportamentos e vulnerabilidades. Portanto, torna-se
incoerente conhecer o adolescente sem falar dos grupos sociais aos qual este se
relaciona. De posse desse entendimento, delimitamos como objetivos deste
estudo: Conhecer os significados atribuídos pelo adolescente ao processo de
adolescer; Descrever, a partir do discurso dos adolescentes, o envolvimento da
família; Compreender a importância do grupo de iguais para o adolescente.
Método: Estudo descritivo de abordagem qualitativa, tendo como sujeitos de
pesquisa 14 adolescentes escolares entre 15 e 17 anos de uma instituição pública
de ensino do nordeste brasileiro, que participaram de etapas anteriores da
pesquisa “Estrutura, Dinâmica e Significados de família na visão de pais e
adolescentes escolares: conhecer para intervir”, vinculado ao Departamento de
Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão, articulado e desenvolvido
pelos membros do Grupo de Estudo e Pesquisa na Saúde da Família da Criança
e do Adolescente – GEPSFCA. Os dados relativos a abordagem qualitativa da
pesquisa foram coletados no período de junho a agosto de 2010 mediante a
entrevistas semi-estruturadas, as quais foram previamente agendadas e
realizadas na própria escola. As entrevistas foram realizadas em encontros
individuais com os adolescentes, tendo como perguntas norteadoras: O quê
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significa adolescência para você? Que influência tem a família nesse processo?
Que importância tem para você os demais adolescentes? A estas perguntas
principais houve a necessidade de perguntas circulares para que os relatos dos
adolescentes atendessem às exigências científicas do aprofundamento do
fenômeno investigado. As entrevistas foram gravadas em meio digital e transcritas
posteriormente. Para análise e interpretação dos dados utilizou-se do método do
Discurso do Sujeito Coletivo – DSC, por compreendermos que esta técnica
possibilita preservar em todos os momentos da pesquisa a discursividade
indissociável do pensamento coletivo

(3)

. Para a construção do DSC, são

trabalhados os dados com três figuras metodológicas: Expressões-Chave (ECH)
correspondente a trechos do discurso que revelam a essência do depoimento do
sujeito entrevistado. As Idéias Centrais (IC) são expressões linguísticas que
revelam de maneira concisa o sentido de cada um dos discursos analisados e a
Ancoragem (AC), expressão linguística que dá sustentação à ECH, manifestando
uma dada teoria, ideologia, hipótese ou crença (3). O DSC é construído a partir da
junção de trechos isolados de depoimentos de modo que esta agregação forme
um todo discursivo coeso em que cada um dos entrevistados se reconheça como
constituinte desse todo (3). Após a construção e análise de cada discurso pôde-se
formular o Tema Gerador de Significados configurando-se como AC do discurso.
Em respeito aos aspectos éticos da pesquisa com seres humanos, a participação
dos sujeitos se deu de forma voluntária, os objetivos e finalidades da investigação
foram esclarecidos e o consentimento para a divulgação dos resultados obtidos.
Como os sujeitos de pesquisa foram menores de idade, o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido foi assinado em duas vias por seu
representante legal. Cabe ressaltar que a pesquisa matricial foi aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade Federal do Maranhão, sob
o registro de nº. 23115-006943/2009-99 e financiada pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico – CNPq. Resultados: Da análise dos dados brutos
surgiram inúmeras ECH’s. A agregação dessas expressões possibilitou delimitar
as IC’s e a construção de quinze DSC distribuídos em 13 Temas Geradores de
Significados. Para elaboração deste trabalho foram selecionados os TGS:
Caracterizando o ser adolescente; Revelando as dimensões da família na
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concepção do ser adolescente e A importância do grupo de iguais no processo de
adolescer. Desse modo, o primeiro Tema revela o adolescente não apenas como
um ser que vivencia um processo de transição, mas como pessoa/indivíduo e
que, portanto, demonstra a necessidade de ser valorizado na sua singularidade e
pluralidade. Vale destacar que, embora a sociedade insista em conceber o
adolescente como um ser imaturo e por muitas vezes alienado, o discurso por
eles construído sobre o processo de transição que vivenciam, revela elevada
sabedoria pelo poder de auto-percepção que possuem, além de sinalizarem a
necessidade e importância do apoio e valorização nas relações sociais para o seu
desenvolvimento. Nesta direção, é inconcebível pensar na saúde do adolescente
sem compreendê-lo como ser/indivíduo e que por tanto, possui especificidades
que o diferem dos demais adolescentes. Este poderá ser um ponto de partida
para o enfermeiro estabelecer seus cuidados a esta clientela de forma eficiente,
pautando-os nas necessidades e prioridades que permeiam o processo de
adolescer, sem, contudo, deixar de visualizar o contexto em que está inserido. Em
relação ao segundo Tema, os adolescentes contemplam a família como eixo
estruturante de suas vidas, caracterizando-a como base de equilíbrio para seu
desenvolvimento. Entretanto, este eixo estruturante estará em constante ameaça
caso os relacionamentos familiares sejam permeados por conflitos que venham
comprometer a comunicação de qualidade. A comunicação entre os membros da
família constitui-se dessa forma, em ferramenta essencial para potencializar e
auxiliar o estabelecimento das relações interpessoais satisfatórias

(4)

e

consequentemente necessárias ao equilíbrio da dinâmica familiar, pois a família
que possibilita aos seus membros condições favoráveis para o estabelecimento
da comunicação, seguramente proporcionará o fluir natural para convívio familiar,
permitindo assim, que os membros da família se conheçam e reconheçam
melhor, haja vista a capacidade que a comunicação possui de favorecer a
percepção e compreensão de uns aos outros enquanto membros constituintes
deste grupo dinâmico, complexo e social. O terceiro e último tema versa sobre os
significados atribuídos ao grupo de iguais, neste contexto o adolescente revela
que em muitas ocasiões é no seu grupo de iguais que encontra abertura
necessária para estabelecer a comunicação e consequentemente neste ambiente
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consegue se sentir compreendido, valorizado e acolhido. Por outro lado, o
distanciamento da família nesta etapa da vida poderá gerar lacunas afetivas em
suas relações interpessoais, refletindo negativamente nos relacionamentos e
vínculos afetivos com seus familiares. Conclusão: O estudo possibilitou
compreender o processo de adolescer a partir da concepção do adolescente, que
revela-se como um ser possuidor de desejos e comportamentos ambivalentes,
mas que detém a capacidade de compreender a importância que a família e o seu
grupo de iguais assumem para o seu desenvolvimento saudável. Esta concepção
sinaliza para a importância da comunicação de qualidade nas relações
interpessoais. Sendo assim, é inquestionável a necessidade de olharmos,
enquanto enfermeiros, o contexto social do adolescente. Para tanto, é preciso
conhecer os grupos com que este se relaciona, sobretudo a família e suas
relações com a saúde e desenvolvimento de seus membros.

Descritores: Enfermagem; Família; Adolescentes.
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MICRO-ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MATERNO EM POSIÇÃO
CANGURU

COM

O

PREMATURO

DURANTE

PUNÇÃO

DE

CALCÂNEO
Castral TC1, Warnock F2, Daré MF3, Montanholi LL4, Scochi CGS5

Introdução: A posição canguru promove o alívio da dor aguda em bebês a termo e
pré-termo (PT) estáveis quando utilizada pelo menos dez minutos antes da
punção de calcâneo, e mantida durante e após a mesma1. Os mecanismos
envolvidos em seu efeito analgésico ainda são desconhecidos. Durante sua
implementação, existem diversos componentes interagindo, como contenção,
som do batimento cardíaco materno, movimentos da respiração materna,
posicionamento em prona2, calor e odor materno. A mãe parece ter um papel
importante no mecanismo de analgesia da posição canguru, entretanto, a maioria
das mães nos estudos que investigaram tal intervenção para a dor neonatal foram
instruídas a não tocar/falar com o bebê durante a posição canguru, a fim de cegar
os codificadores das filmagens ao tipo de tratamento2. Não se sabe qual a
contribuição do comportamento materno no efeito analgésico da posição canguru.
Objetivo: Avaliar, de maneira sistematizada e temporal, o comportamento materno
e a interação mãe-filho PT durante o exame de triagem neonatal e comparar o
comportamento

materno

entre

as

mães

que

apresentam

sintomas

de

depressão/ansiedade e aquelas saudáveis. Metodologia: Experimento nãocontrolado realizado na unidade neonatal de um hospital universitário de Ribeirão
Preto-SP. Estimou-se uma amostra de 49 sujeitos, a partir dos valores para os
modelos de regressão múltipla: α = 0,05; número de preditores = 7; effect size =
0,35 e β = 0,80. No período entre julho/2008 a janeiro/2010 foram recrutados 217
1
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binômios mãe-filho, sendo a amostra final de 42 binômios. O valor de β calculado
post-hoc foi igual a 0,77. Os critérios de inclusão foram: tempo mínimo de uma
hora da última alimentação; capacidade cognitiva para entendimento dos
instrumentos; disponibilidade no horário do agendamento do exame e desejo de
realizar a posição canguru. Os critérios de exclusão foram: apresentar diagnóstico
de doença psiquiátrica atual, exceto ansiedade e depressão; fazer uso de
opióides e corticoesteórides ou drogas que interfiram nas respostas à nocicepção;
presença de doença renal. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do hospital, sendo mantido o anonimato dos participantes e obtido o
consentimento das mães. Utilizou-se o Maternal Mood and Behavior during her
Infant Pain Coding System (MMBIPCS) para codificação do comportamento
materno durante a fase procedimento - FP (antissepesia do calcâneo até
compressão). A codificação do comportamento materno foi realizada por meio de
filmagens, segundo-a-segundo, por dois codificadores treinados e cegos aos
objetivos do estudo. O coeficiente kappa de confiabilidade inter-observador foi de
84%. No total, foram codificados 9.847 segundos de comportamento materno.
Calculou-se, para todos os itens de cada categoria do MMBIPCS, a duração
(segundos) e a porcentagem de tempo, agrupando, posteriormente, cada item em
dois tipos de comportamentos: típicos e tipicamente depressivos. Exemplo de
comportamentos típicos são: conversa com o bebê, toque suave, eleva o bebê
para perto de si, responsiva às dicas de dor/estresse do bebê. Como
comportamentos tipicamente depressivos citam-se: nenhuma vocalização, não
toca no bebê e o distância dela mesma. Para a mensuração da ansiedade e da
depressão materna utilizamos o Inventário de Depressão de Beck (IDB) e o
Inventário de Ansiedade de Beck (IAB). A partir da pontuação obtida nesses
inventários e a porcentagem de tempo de comportamento ansioso obtido no
MMBIPCS durante a FP as mães foram divididas no grupo com sintomas de
depressão e/ou ansiedade (n=17) ou grupo saudável (n=25). A parte introdutória
do Structured Clinical Interview for DSM-IV – Clinical Version (SCID-CV) foi
utilizada para descrever o histórico psiquiátrico das mães. O IDB, IAB e SCID-CV
foram aplicados por uma psicóloga, no período de um a sete dias após a triagem
neonatal. No dia agendado, as mães compareceram na UCIN para a triagem
neonatal e responderam ao questionário sócio-demográfico. Posteriormente, os
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PT, foram posicionados em canguru com a mãe por 15 minutos. A seguir, a
enfermeira realizou o exame, com o PT nesta posição, enquanto filmou-se o
comportamento materno e a interação com o PT. Após dez minutos de
recuperação, o PT foi transferido para a incubadora/berço. As mães foram
incentivadas a interagir com o filho naturalmente. Resultados: A média de idade
das mães foi de 24,5 anos; a maioria era amasiada ou casada (71,4%), cursou o
ensino fundamental (50,0%) ou médio (40,5%), não exercia atividade remunerada
(69,0%) e encontravam-se no 16,9 dia pós-parto. A maioria era primípara (52,4%),
tiveram o PT de parto cesáreo (69,0%), não eram fumantes (90,5), não faziam
uso de drogas ilícitas (97,6%) e nem de álcool (83,3%). A maioria (71,4%)
experenciou a posição canguru pela primeira durante o estudo, recomendariam a
posição para outra pessoa (90,4%) e gostariam de repetir a experiência (88,1%).
A maioria das mães não apresentou sintomas de depressão (61,9%) ou estes
eram leves (14,9%). A maior parte não apresentou sintomas de ansiedade
(52,4%) ou estes eram leves (26,2%). Os escores médios obtidos pelas mães no
IDB e no IAB foram 11,4 e 12,0 respectivamente. Elas não apresentaram
vocalização durante 87,6% do tempo, no entanto quando estas vocalizaram, em
83,5% desse tempo, se dirigiram ao filho. Com relação à vocalização, em 40,4%
desse tempo as mães realizaram sons para ajudar o bebê a acalmar-se (ex.: “Shi,
shi”), em 30,4% emitiram comentários tranquilizadores (ex.: “Calma, mamãe tá
aqui”); em 17,7% emitiram outra vocalização (ex: “Não tô nem vendo”); e, em
2,5%, expressaram empatia (ex.: “Mamãe sabe que tá doendo”). As mãe,
apoiaram as mãos sobre o PT ou tocaram-o suavemente a maior parte do tempo.
Permaneceram 99,9% do tempo da FP sem realizar qualquer ação de estímulo de
sucção não-nutritiva. A distância entre o binômio não foi alterada pelas mães
durante 90,1% do tempo. As mães permaneceram a maior parte do tempo, sem
observar o procedimento doloroso realizado com o filho. Na maior parte do tempo
da FP, o PT não apresentou dicas de dor, porém, quando o bebê apresentou
alguma reação desse tipo, as mães responderam com envolvimento em 58,8% do
tempo; não responderam em 23,1% do tempo e tiveram resposta mínima em
18,1% do tempo. Quando o PT permaneceu dormindo durante a FP (7276
segundos) as mães o deixaram dormindo por 48,1% desse tempo e responderam
com envolvimento em 32,8% do tempo. Elas permaneceram a maior parte do
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tempo olhando ao redor, ou para filho. As mães não choraram, as expressões
faciais permaneceram neutras, demonstraram não estar ansiosas/cansadas e
estarem confortáveis na maior parte do tempo. A porcentagem média de tempo
em que as mães do grupo com sintomas de depressão/ansiedade realizaram
comportamentos tipicamente deprimidos foi significativamente maior do que as
mães do grupo saudável (8,1% vs. 4.4%, respectivamente). No entanto, não
houve diferença entre os grupos com relação à porcentagem média de tempo em
que as mães realizaram comportamentos típicos. Conclusões: Este foi o primeiro
estudo que descreveu o comportamento materno durante exame doloroso em
posição canguru, utilizando-se de um instrumento validado para codificar o
comportamento materno e da observação sistemática, segundo-a-segundo, por
codificadores alheios aos objetivos do estudo. Ainda o cálculo da duração e
porcentagem de tempo do comportamento materno conferiu maior detalhamento
e profundidade às análises realizadas. Acredita-se que a pouca interação
observada entre mãe-filho durante o exame possa estar relacionado ao fato da
maioria delas ter experenciado o método canguru, pela primeira vez, por ocasião
da coleta, o que pode se constuir em um evento estressante3. Além disso, a
separação envolvida no processo de hospitalização dificulta o estabelecimento do
vínculo4. No entanto, quando o PT apresentava um sinal de dor/estresse, as mães
mostraram-se sensíveis ao filho na maior parte do tempo, predominando as
respostas de vocalização e o toque. As mães com sintomas depressivos e/ou
ansiosos permaneceram maior porcentagem de tempo em comportamento
tipicamente deprimido em relação às mães saudáveis, o que condiz com relatos
na literatura de que mães com depressão e ansiedade geralmente apresentam
dois tipos de comportamentos característicos: intrusivo ou distante (ex.: falta de
sensibilidade e responsividade aos sinais do bebê), o que pode alterar a sincronia
da interação mãe-bebê5. Estudos futuros são necessários para investigar a
influência do comportamento materno no mecanismo de analgesia do método
canguru.
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SER-MÃE-AO-TOCAR-O-FILHO-

PREMATURO NA UTIN: POSSIBILIDADES ASSISTENCIAIS DE
ENFERMAGEM
Melo RCJ1, Souza IEO2, Paula CC3

Resumo: A morte de bebês frágeis e doentes no passado era considerada
natural, por serem considerados inaptos à vida, com o advento científico e
tecnológico esses bebês passam a ter a possibilidade de sobreviver. Registra-se
cada vez mais a sobrevivência de recém-nascido com peso e idade gestacional
mais precoce. Para a família o nascimento de um bebê prematuro configura-se
um evento estressante, gerando principalmente para os pais, distintos tipos de
emoções e sentimentos como ansiedade, angústia, culpa e decepção. A chegada
de um bebê pequeno e frágil leva a maioria das mães a se sentirem muito
abaladas e inseguras na capacidade de cuidar, de maternar e interagir com o
filho, reconhecem que são as responsáveis por sua proteção, porém se sentem
despreparadas para lidar com o filho prematuro1. A unidade de terapia intensiva
neonatal (UTIN), cenário de assistência a esses recém-nascidos prematuros
(RNP), comporta em sua grande maioria uma diversidade de profissionais
atuantes, equipamentos sofisticados, normas e rotinas preconizadas, com o
objetivo de promover um cuidado integrador, minimizando danos, proporcionando
para esses pequenos seres, uma sobrevivência com menor risco de sequelas
para seu desenvolvimento e crescimento saudáveis. Assim, busca-se o
desenvolvimento de uma assistência neonatal primorosa, de maneira que se
observa o caminhar crescente do interesse na interação mãe-filho na UTIN, ação
que outrora era considerada desnecessária, sendo esta mãe afastada do seu
filho durante toda sua internação. Os recém-nascidos doentes eram acomodados
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em incubadoras e mantidos em isolamento, afastados por uma cultura biotecnicista que privilegiava apenas a garantia da sobrevida, apropriando-se do
corpo débil do prematuro. Aos pais era permitido verem os filhos apenas através
de visores, o que tornava o isolamento dito como duplo. Assim, tocar o filho era
um momento esperado para alta, não havendo uma compreensão sobre a
necessidade desta aproximação para a manutenção do vínculo mãe-filho. Nas
últimas décadas a inserção da mãe e da família nas unidades neonatais vem
sendo cada vez mais estimulada, ênfase no contato mãe-bebê nas primeiras
horas e dias após o parto, sua presença é valorizada e estimulada, como ação de
fundamental importância no cuidado ao RNP. O desenvolvimento pelo Ministério
da Saúde de uma política pública na área neonatal com uma visão do novo
paradigma assistencial, estabeleceu a implementação sistemática de diversas
atividades assistenciais no intuito de minimizar os efeitos da internação neonatal
sobre os bebês, suas mães e familiares. Ações essas denominadas de
tecnologias do cuidar de baixo custo ou leves, que determinam alto impacto nos
resultados da assistência, vêm apresentando benefícios à clientela assistida.
Essas tecnologias comportam um conjunto de conhecimentos vinculados à
produção das relações, vínculos e acolhimento. Uma dessas tecnologias diz
respeito ao Método Mãe Canguru (MMC), que tem como base a norma de
atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso (AHRNBP-MC)2, e como
objetivo, propiciar uma assistência de qualidade, individualizada e humanizada
ao RNP, à mãe e sua família. Esse modelo assistencial repercute de modo
especial

na

interação

mãe-filho,

gera

consequentemente,

melhor

estabelecimento do vínculo e do apego, o que segundo estudos favorece
positivamente no crescimento e desenvolvimento desses RNP, constituindo uma
das políticas voltadas ao atendimento das demandas neonatais3-4. Assim, notase que a interação entre profissionais e familiares dentro da UTIN ainda
permanece sendo um campo vasto para investigações, uma vez que a
assistência ao prematuro permeia o universo das relações e que se faz
necessária uma compreensão de cada indivíduo inserido neste contexto, de
modo a atender o bebê em sua complexidade. Elaborado como objetivo do
estudo: compreender no cotidiano assistencial de uma UTIN, o obscuro de como
era para a mãe tocar seu filho prematuro. Metodologia: A condução do estudo foi
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realizada numa abordagem qualitativa, por meio do método fenomenológico de
Martin Heidegger, na qual busca compreender o ser a partir do seu próprio
mundo, do seu vivido e vivências5. Buscou-se baseada numa visão de mundo e
na temática Heideggeriana, compreender a vivência da mãe ao ter a
possibilidade de tocar seu filho prematuro em uma UTIN. Desse modo captou-se,
através do vivido dessas mães, os significados por elas doados ao fato de tocar
seu filho prematuro na UTIN contribuindo para desvelar seu movimento
existencial decorrente dos momentos de toque. Para Heidegger a procura ciente
pode transformar-se em “investigação” se o questionado for determinado de uma
maneira libertadora. Conforme as diretrizes preconizadas pela Resolução 196/96
do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996), que trata de pesquisas com
seres humanos o estudo foi aprovado pelo CEP da instituição sob o Nº 54/2009.
O cenário foi uma UTIN de um hospital universitário da rede pública do Rio de
Janeiro, cadastrada na central estadual e municipal de regulação de vagas. As
depoentes foram nove mães de RNP internados na UTIN. Não foi determinada
para participação idade cronológica, raça, religião, condição sócio-econômica,
grau de instrução, profissão, número de gestações e partos, tipo de parto, local
de residência. Foram excluídas do estudo mães portadoras de deficiência
auditiva e transtornos mentais que poderiam impossibilitar a capacidade de
verbalização. Foi realizada entrevista fenomenológica para captação dos
depoimentos. O encerramento da etapa de campo, que totalizou nove encontros,
deu-se a partir do momento em que as falas das depoentes começaram a
evidenciar significados essenciais que respondiam ao objetivo do estudo. O
primeiro momento metódico da etapa analítica é a constituição das unidades de
significação, que se deu a partir da transcrição na íntegra dos depoimentos e da
leitura atentiva do seu conteúdo significativo. Este momento do método
fenomenológico em Heidegger, denominado de Compreensão Vaga e Mediana,
refere-se à compreensão das depoentes e é constituído pelas unidades de
significação que agregam as estruturas essenciais e significantes captadas nas
falas das mães entrevistadas. Assim, na compreensão das mães tocar o filho
prematuro na UTIN significou: Sentir-se bem recebida e ajudada pelos
profissionais de saúde, que foram explicando como tinham que fazer para poder
tocar no seu bebê; Entender que poderia tocar, sendo cuidadosa e cautelosa por
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ser um bebê pequenininho que necessita ainda de proteção; Sentir-se mais
próxima do bebê entendendo que ele sente uma força, um calor e uma energia
positiva neste contato que é de troca; Compreender que é mãe, que o bebê que
está ali na incubadora é seu (sua) filho (a) e faz parte da sua vida. O segundo
momento metódico é a hermenêutica e, segundo Heidegger, para uma
interpretação da pre-sença, deve-se buscar descobri-la pela existencialidade de
sua existência, pelo modo indeterminado em que quase sempre ela se dá, em
sua medianidade. Existencialmente a interpretação se funda na compreensão, de
modo que “interpretar não é tomar conhecimento de que compreendeu, mas
elaborar as possibilidades projetadas na compreensão”5:204. O ser-mãe-que-tema-possibilidade-de-tocar-o-filho-prematuro-na-UTIN ao ter se ocupado de seu
filho, compreendeu-se além da ocupação, quando começou a tocá-lo,

e

entendeu que tinha que ser cuidadosa e cautelosa, por ser o seu bebê muito
pequenino. Ela percebeu que era capaz de acariciar, identificar necessidades,
questionar sobre o que considerava melhor para ele, até de segurá-lo ao colo
sem prejudicá-lo e de reconhecer suas possibilidades como ser-com. Assim, ao
fundamentar em Heidegger esse movimento do ser-mãe em ser-com no cotidiano
existencial, interpreta-se que o ser-mãe emergiu em um modo de “preocupação”
autêntico, que significa não mais estar no modo deficiente de ocupação. Ao se
pre-ocupar o ser-mãe estabelece um ser-aí-com-o-filho, reconhecendo a si
mesma e ao seu filho como ser de possibilidade. Esta compreensão direciona o
ser-mãe a ser-com-o-filho, sendo-com-o-filho, ela se compreende sendo- mãede-prematuro, e assim, sendo mãe. Nesta dimensão, ela se relaciona não mais
com o bebê que nasceu prematuro, mas com o seu filho, com o ser e não com o
ente. O toque mostrou-se como uma possibilidade relacional, de aproximação,
proximidade esta que a mãe de início desconhecia. Em sua temerosidade achava
que só poderia tocar seu filho quando da alta ou fora dos aparelhos que estavam
sendo utilizado em seu processo de recuperação.

Este estudo em sua

hermenêutica desvelou o movimento existencial que o ser-mãe-que-tem-apossibilidade-de-tocar-o-filho-prematuro na UTIN significou em seus depoimentos
colaborando dessa maneira com as evidências cientificas de benefícios do
vínculo afetivo para o bebê prematuro e sua família. Foi possível entender este
modo diferenciado de vir a ser mãe, no qual a mesma pode passar por estágios
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diferenciados, antes de começar a ver o bebê como seu e confiar em si mesma.
Importa então, permitir que veja o seu filho, que fique ao seu lado, que possibilite
o toque a sua maneira, envolvendo-a no cuidado ao seu bebê.
DeCS : recém-nascido prematuro, interação mãe-filho, terapia intensiva neonatal
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ANOREXIA NERVOSA EM ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO
Tibério L1
Carvalho SD2
Introdução: Segundo o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM-IV), a anorexia nervosa (AN) é um transtorno alimentar caracterizado pela
recusa do indivíduo em manter um peso adequado para a sua idade e estatura,
medo intenso de ganhar peso e uma distorção da imagem corporal

(1)

. A

superestimação do tamanho do corpo como um todo ou de suas partes, manifesta
no indivíduo uma alteração do comportamento alimentar a qual é caracterizada
por uma restrição dietética auto-imposta insidiosa e progressiva, acompanhada
muitas vezes de exercícios físicos em excesso, uso de inibidores de apetite,
laxantes, diuréticos e auto-indução de vômitos (2). Tais atitudes, além de predispor
transtornos mentais associados causam sérias conseqüências ao sistema
orgânico,

provocando

afecções

neuroendócrinas,

dermatológicas,

cardiovasculares e digestivas. Atualmente, acredita-se que a manifestação da
anorexia nervosa seja decorrente da interação de características biológica,
psicológicas, familiares e socioculturais, classificando-a como um transtorno
alimentar proveniente de uma etiologia multifatorial

(3)

.As prevalências de

sintomas relacionados à anorexia nervosa oscilam entre 4,9% a 25%, variando
conforme grupo étnico, idade, atividade ocupacional e grau de urbanização dos
indivíduos investigados, apontando maior incidência em adolescentes do sexo
feminino, intitulados como grupo de risco. Assim, a importância em identificar
precocemente adolescentes com sintomas relacionados à anorexia nervosa é
devido ao alcance de melhores resultados do tratamento padrão, evitando as
formas crônicas e imutáveis dos transtornos alimentares (3,4). Objetivos:
•

Verificar a prevalência de sintomatologia de anorexia nervosa nos
estudantes do ensino médio.

•

Comparar a incidência de sintomatologia de anorexia nervosa entre
o sexo masculino e feminino nos estudantes.

1.Acadêmica de Enfermagem pela Universidade Estadual de Campinas
liviatiberio87@gmail.com
2.Enfermeira Profª Drª do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas da
Unicamp denofre@gmail.com
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•

Verificar se os estudantes com IMC igual ou abaixo de 17,5 kg/m2
são relacionados àqueles que apresentam sintomatologia de
anorexia nervosa

Metodologia: A pesquisa foi realizada em um colégio particular na cidade de
Piracicaba-SP, contemplando alunos do ensino médio, de ambos os sexos, com
idades entre 15 e 18 anos, configurando um estudo do tipo quantitativo descritivo.
A coleta de dados foi feita através da aferição do Índice de Massa Corpórea (IMC)
de cada aluno participante e pela aplicação do Eating Attitudes Test (EAT-26),
instrumento já validado nacional e internacionalmente, para avaliar a presença de
sintomas relacionados à anorexia nervosa, o qual contém 26 perguntas de
múltipla escolha com seis opções de resposta, conferindo-se pontos de zero a
três, dependendo da escolha. Se a soma final de todos os valores das questões
for superior a 21 pontos isto significa sintomatologia ligada à anorexia nervosa,
porém se a somatória dos pontos for inferior, significa normalidade sobre o
comportamento alimentar e a imagem corporal

(2)

.Resultados e Discussão:

Participaram do estudo 176 alunos, sendo que 91 alunos apresentavam idade de
15 anos, 64 alunos tinham 16 anos, 19 alunos tinham 17 anos e apenas dois
alunos tinham 18 anos. Foi detectado que, do total da amostra, 17 alunos (9,7%)
apresentam EAT positivo, ou seja, manifestam sintomatologia para anorexia
nervosa. Desses alunos com EAT positivo, 14 alunos (82,4%) são do sexo
feminino e três alunos (17,6%) são do sexo masculino.Comparando o Eating
Attitudes Test com o Índice de Massa Corpórea, verificou-se que dos alunos EAT
positivo, três alunos (17,6%) apresentaram IMC ≤ 17,5 kg/m2, sendo todos do
sexo feminino; nove alunos (52,9%) apresentaram IMC na faixa de normalidade e
cinco alunos (29,4%) apresentaram IMC > 25 kg/m2, sendo quatro alunos do sexo
feminino e apenas um aluno do sexo masculino.Os resultados encontrados
demonstram que o percentual de alunos que manifestaram sintomatologia para
anorexia nervosa (9,7%) concorda com as bibliografias consultadas, as quais
referem que a presença de tais sintomas oscila entre 4,9% a 25% (3,4). Outro dado
de grande relevância é em relação à prevalência desses sintomas associados ao
sexo, pois dentre os alunos EAT positivo a maior prevalência está entre o sexo
feminino, evidenciada por 82,4% dos alunos (ou 7,9% do total da amostra) contra
[Digite texto]
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17,6% (ou 1,7% do total da amostra) dos alunos correspondentes ao sexo
masculino. No que se refere às associações: alunos com EAT positivo e IMC >
25 kg/m2, valor que indica sobrepeso e obesidade, e alunos com EAT positivo e
IMC ≤ 17,5, nota-se também uma maior prevalência dos sintomas relacionados à
AN entre o sexo feminino, resultado que vem a confirmar uma maior
predisposição à AN nas mulheres.Essa maior prevalência no sexo feminino pode
ser explicada pelos padrões estéticos de beleza vigentes na sociedade atual, a
qual rejeita, discrimina e reprova pessoas acima do peso, assim, o modelo de
beleza imposta pela sociedade corresponde ao corpo magro, não levando em
consideração aspectos relacionado com a saúde e com as diferentes
constituições físicas da população

(5)

. Em vista desse cenário, um número cada

vez maior de mulheres, por se verem pressionadas pelo “ideal do corpo perfeito”,
submete-se a dietas radicais para o controle de peso, ao excesso de exercícios
físicos e ao uso indiscriminado de laxantes, diuréticos e drogas anorexígenas, fato
este que pode ser demonstrado pelo estudo através dos valores consideráveis da
associação EAT positivo e IMC > 25 kg/m². Conclusão: Analisando os dados
descritos acima e subsidiando-os com a literatura referenciada, concluímos que a
sintomatologia para a anorexia nervosa é realmente um achado freqüente nos
adolescentes, com alta prevalência no sexo feminino e, portanto, um importante
problema de saúde publica. Acredita-se que a persistência desses sintomas pode
levar a instalação do referido transtorno alimentar, sendo ele uma condição
patológica com conseqüências múltiplas, comprometendo uma gama de fatores
no indivíduo. Dessa maneira, visando contribuir com o esclarecimento desta
patologia e objetivando proporcionar maiores subsídios a estudos futuros, concluo
o presente trabalho.
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APLICAÇÃO

DA

SISTEMATIZAÇÃO

DA

ASSISTENCIA

DE

ENFERMAGEM À LUZ DA TEORIA DE LEININGER
Chaves FL1, Lima RLR¹,Lins AG¹, Oliveira SC², Schaurich D³

Introdução: A constipação intestinal (CI) é um dos motivos mais freqüentes de
consulta em ambulatórios de gastroenterologia¹. São consideradas constipadas,
crianças que apresentam queixas de eliminação de fezes endurecidas, freqüência
evacuatória menor que três vezes por semana e/ou sensação de esvaziamento
incompleto do reto, quando for possível obter esta informação¹. Em crianças
menores, que ainda não conseguem relatar seus sintomas, a constipação pode
ser considerada na presença de movimentos intestinais dolorosos, desconforto,
choros e manobras para reter as fezes. A eliminação de fezes endurecidas, às
vezes em cíbalos (duras e fragmentadas), com freqüência normal para a idade,
também é considerada como constipação. A presença de escape fecal
(eliminação involuntária de fezes) e massa abdominal palpável indicam forma
grave. Uma criança com estes sintomas pode ter problemas de comportamento
social, podendo mostrar queda no rendimento escolar, associada à ansiedade
crônica¹; pode ocorrer, também, a retenção fecal. Quando essa retenção persiste
por tempo prolongado, o reto passa a conter fezes, progressivamente mais
ressecadas e em maior volume, fazendo com que a parede retal fique
cronicamente dilatada e a sensibilidade retal diminuída, geralmente acarretando
dilatação do cólon que poderá levar a criança a não perceber o escape fecal¹.
Vários são os fatores que podem contribuir para a CI, como distúrbios
emocionais/psicológicos,dieta pobre em fibras alimentares e má-formação retal. O
tratamento pode ocorrer através da correção da dieta alimentar, uso de laxativos,
técnica de lavagem intestinal, diminuição da tensão emocional e treinamento do
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controle da musculatura do assoalho pélvico¹. O atendimento a uma criança
menor de 2 anos com quadro de constipação exige habilidade de atenção e
percepção aguçada para identificar os fatores determinantes do problema, e o uso
de instrumento de coleta de dados focado em pediatria facilita a escolha da
melhor forma de solucioná-lo. Para orientar os cuidados em enfermagem, o uso
das teorias de enfermagem é imprescindível nesse processo. A teoria de
enfermagem de Leininger – Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado
Cultural – enfatiza o cuidado como uma prática universal que é vivenciada nas
mais diversas culturas. Surgindo, então, o termo enfermagem transcultural que
traduz a preocupação em atender cada indivíduo de forma peculiar e respeitando
sua bagagem cultural e intelectual². Esta teoria apresenta uma seqüência de
conduta para resolução de problemas que se assemelha ao processo de
enfermagem, enfatizando o indivíduo³. Leininger defende a existência de três
tipos de interação do enfermeiro com o cliente, quais sejam: preservação do
cuidado cultural; ajustamento do cuidado cultural; e, reestruturação desse
cuidado². Na preservação, o enfermeiro deve analisar os conhecimentos
existentes do cliente estudando o significado, a natureza e os atributos do cuidado
para este, conhecendo assim sua visão de mundo³. No ajustamento, o enfermeiro
irá correlacionar o conhecimento do cliente com sua situação, observando
significados e expressões específicas sobre o cuidado e saúde, identificando as
características universais e específicas da cultura do cliente³. Logo, o enfermeiro
poderá negociar a adaptação de condutas do cliente. Na reestruturação do
cuidado, o enfermeiro irá intervir de forma a determinar ações que modificarão os
padrões de saúde do cliente objetivando sua melhora, porém, sempre respeitando
sua cultura²-³. Objetivo: Descrever o acompanhamento de uma criança
hospitalizada por constipação no Hospital Municipal Infantil de Imperatriz, sob a
fundamentação da Teoria de Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural de
Madeleine Leininger para a promoção da sistematização da assistência de
enfermagem. Metodologia: Relato de experiência, na modalidade de estudo de
caso, com abordagem etnográfica. Foi utilizado um instrumento de coleta de
dados de sistematização da assistência de enfermagem em pediatria, no qual
realizou-se anamnese completa com base nas informações relatadas pela mãe,
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foram construídos o genograma, o ecomapa e o apgar familiar, além de dados
obtidos pelo exame físico. O conjunto dessas informações permitiu a
compreensão da história pregressa da criança e a identificação da origem e/ou
dos fatores agravantes dos possíveis distúrbios. Resultados: A.B.P.B., 1 ano e 6
meses, sexo feminino, cor parda, residente de João Lisboa, nascida de gravidez
de risco (mãe teve anemia e ruptura prematura da membrana) por parto normal, é
a 3ª filha de três, alimentada com quatro refeições diárias (arroz, caldo de feijão,
suco em pó, mingau, predominantemente), foi amamentada até 1 ano em regime
não exclusivo. Esquema vacinal atrasado (não foi imunizada com a 3ª dose de
hepatite B, reforço da anti-pólio, nem de nenhuma dose contra rotavírus, tríplice
viral e febre amarela). O desenvolvimento dos reflexos, em sua maioria,
apresenta um discreto atraso. Quanto à história de saúde familiar a mãe não
soube relatar. A criança gosta de andar, brincar com a irmã, não gosta da
madrinha e nem da avó materna (chora bastante em sua presença); mãe afirma
que a avó materna não tem amor pela neta. Seu irmão mais velho tem 4 anos, foi
criado pelos avós maternos e mora com os mesmos, chama a mãe de irmã e não
conhece o pai porque nasceu de um estupro quando a mãe tinha 14 anos; o
garoto tem uma relação de atritos com o padrasto que é alcoólatra. A outra irmã
de 2 anos possui mal-formações nas pernas, pois a mãe relata que são tortas e
muito finas, prejudicando sua mobilidade. A.B.P.B foi internada devido à
constipação há mais de 7 dias, febre e náuseas. No 1° dia em que a criança não
defecou a mãe administrou por conta própria laxante, dipirona e paracetamol,
ainda em casa, e, devido à medicação, a criança defecou; nos dois dias seguintes
voltou a constipação e, no 3° dia, foram encaminhad as para o HMII. No 4° dia foi
realizada lavagem intestinal e a criança defecou em cíbalos e, logo após, um
líquido claro. Nos dias seguintes a criança defecou 2 vezes ao dia um líquido
amarelado e fétido em pouco volume. No 5° foram rea lizados raio-x e
ultrassonografia, e a criança recebeu uma bolsa de sangue. Ao exame físico
alguns dados não puderam ser colhidos devido à rejeição da criança a pessoas
desconhecidas, apresentando-se chorosa e amedrontada. Higiene insatisfatória,
mucosa ocular hipocorada e dentição prejudicada com presença de cáries.
Abdômen globoso, rígido e doloroso à palpação. Pregas anais hiperemiadas,
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força muscular diminuída. Diurese de cor clara e freqüência de quatro vezes ao
dia. A impressão obtida durante o exame foi presença de fecaloma na porção
retal. Discussão: Os dados relatados pela mãe não formaram uma seqüência
coerente, uma vez que ela tinha dificuldades em fornecê-los devido a sua
condição sociocultural. Devido à dificuldade de acesso à educação e informações
importantes ao cuidado à saúde, condição financeira desfavorável e o não
recebimento de cuidado/afeto necessário de seus familiares, esta mãe possui
crenças e valores adquiridos pela sua vivência que é repassado aos filhos. O que
definimos como falta de cuidado, evidenciado pelo atraso vacinal, higiene
insatisfatória e alimentação inadequada, para a mãe, pode não ser, pois faz parte
de sua constituição geracional e familiar. Sendo assim, neste aspecto foram
seguidos os passos da teoria de Leininger para promover a educação em saúde à
mãe. Realizou-se uma entrevista com ela, identificando seus conhecimentos e
valores, e em seguida estes foram correlacionados com seus atos; então, foi
negociada a adaptação de suas atitudes de cuidar de sua filha. A mãe foi
orientada a aumentar a ingesta hídrica da criança, realizar massagem no
abdômen (visando proporcionar um conforto) e elucidada sobre a importância da
imunização e nutrição adequada da criança para seu pleno crescimento e
desenvolvimento. A.B.P.B já se encontrava medicada e havia realizado os
exames e procedimentos necessários para o tratamento, porém não foi possível o
acesso ao resultado dos mesmos. O fator emocional foi trabalhado através de
orientações adaptadas à cultura da mãe visando diminuir a tensão familiar.
Conclusão: Para promover saúde é preciso universalizar o conhecimento por
meio da sua adaptação às diversas culturas. Todo profissional da saúde deve ter
a preocupação de seguir uma seqüência de condutas que levem a modificações
no comportamento do indivíduo sem ferir seus valores e nem impor seus juízos.
Cuidar de criança é complexo, pois o cuidado deve ser estendido a sua
família/cuidadores para que estes possam absorver a essência do cuidar e
repassar para a criança, incentivando-a a realizar o cuidado de si e, assim,
multiplicar o conhecimento com vistas a transferi-lo às futuras gerações.

Descritores: Constipação Intestinal; Laxativos; Cuidado.
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AS DIFICULDADES VIVENCIADAS POR MÃES DE CRIANÇAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS: A IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO
Autores
Mendonça TAA; Sousa PRG; Silva KA; Silva RCC; Machado MMT.
Resumo
INTRODUÇÃO: A expressão criança com necessidades especiais compreende
todas aquelas crianças que apresentam qualquer variação de comportamento ou
fisiológica que exija cuidados específicos. Esta definição jamais será perfeita, pois
em meio a tanta diversidade e possibilidades terapêuticas não é possível afirmar
quando uma criança está dentro do padrão de normalidade, ou quando deve ser
considerada especial. Segundo Sousa e Batista (2008) as crianças com
necessidades especiais são, muitas vezes, isoladas do contato com parceiros e
têm suas interações restritas à relação com o adulto. Isto ocorre por falta de
orientação adequada aos familiares e contactantes sobre a maneira que devem
lidar com a deficiência e inserir o portador na sociedade. De acordo com o censo
2000, realizado no Brasil, existem 24,5 milhões de pessoas com algum tipo de
deficiência. O maior percentual encontra-se na Região Nordeste, notadamente
nos Estados da Paraíba (18,7%), Rio Grande do Norte (17,6%), Piauí (17,6%),
Pernambuco (17,4%) e Ceará (7,3%). Redes de apoio aos excepcionais e
familiares surgiram em decorrência da falta de um cuidado mais específico por
parte dos profissionais, em relação a estas crianças e seus cuidadores. Na cidade
de Sobral há uma sede da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) que presta assistência às crianças portadoras de necessidades especiais
da cidade e região circunvizinha que são encaminhadas. O acolhimento consiste
em introduzir o paciente na dinâmica do serviço e dentro das possibilidades
responsabilizar-se por ele e dar-lhe qualidade de vida através de uma assistência
integral. Pinafo, Lima e Baduy (2008) descreve acolhimento como “uma postura
de escuta, compromisso de dar uma resposta às necessidades de saúde trazidas
pelo usuário e um novo modo de organizar o processo de trabalho em saúde de
um efetivo trabalho em equipe.” O acolhimento é o terceiro princípio norteador da
Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da
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Mortalidade Infantil, do Ministério da Saúde, evidenciando a necessidade de
acolher bem toda e qualquer demanda sem distinção. No caso da criança
portadora de necessidades especiais, o processo de adaptação da mesma e da
família às condições da sociedade é bem mais complexo. A necessidade de
acolher bem esta demanda nos serviços de apoio, como a APAE, é indiscutível.
Percebemos que o profissional enfermeiro é adequado para prestar esta
orientação ao executar o cuidado individualizado. A atuação com uma visão
integralizadora e com base na teoria da adaptação de Roy, pode objetivar, como
resultado do seu processo de trabalho, respostas adaptativas, minimizar as
respostas ineficientes e, assim, obter a melhoria do cuidado prestado. Adaptando
a família e a criança à realidade especial. OBJETIVO: realizar o acolhimento de
mães com filhos portadores de deficiência considerando suas experiências e
dificuldades. METODOLOGIA: Estudo exploratório descritivo de abordagem
qualitativa e observação participante. Pesquisa ambientada na APAE de SobralCE. Participaram seis mães de crianças que ingressaram na APAE recentemente
ou que referiram déficit de conhecimento sobre a deficiência e a APAE. A ação foi
realizada em quatro encontros. Primeiro encontro: visita para obter autorização,
conhecer o espaço, entregar ofício de solicitação e receber da diretora executiva
da instituição normas a serem seguidas no decorrer da pesquisa. Segundo
encontro: com perguntas norteadoras obtivemos depoimentos das dificuldades,
dúvidas e problemas relacionados à deficiência pelas mães e crianças. As
perguntas foram direcionadas as mães. Como foi receber a notícia de que a
criança portava deficiência? Que dificuldades você encontra no cotidiano para
cuidar desta criança? O que você sabe sobre esta deficiência? O que você sabe
sobre a APAE? Terceiro encontro: esclarecemos as dúvidas que foram
apresentadas nos depoimentos. Mostramos relatos verídicos de famílias com
crianças especiais que vivem com qualidade. Realizamos uma atividade
educativa com orientações evidenciadas como necessárias no primeiro encontro.
Os temas autocuidado, atividades da vida diária, maneiras de inserir o filho na
sociedade, medicamentos, causas da deficiência e prognósticos foram abordados
em respostas às perguntas norteadoras da ação. Quarto encontro: validamos a
pesquisa com os profissionais e cuidadores para obtermos uma prévia dos
benefícios e autorização das informações que foram inseridas na pesquisa. A
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análise de dados foi realizada com o método da análise categórica das falas
obtidas na íntegra durante a entrevista com as perguntas norteadoras no segundo
encontro. Estas foram gravadas e posteriormente transcritas. A resolução 196/96
do Conselho Nacional de Saúde foi considerada em todos os momentos do
estudo. O projeto desta pesquisa foi submetido à análise do Comitê de Ética e
Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA). RESULTADOS: As
mães participantes residiam em municípios circunvizinhos ou em distritos de
Sobral. A dinâmica da Associação foi realizada para integrar o grupo. Foi feita
escolha de duas fichas, cada uma continha um tema (sonhos, estudos, saúde,
amigos, família, amor, emprego, APAE e Deus) que deveria representar fatos,
pessoas ou coisas significativas. Falaram sobre si e de sua situação frente à
deficiência do filho. Foi seguido um roteiro de observação. Deus é considerado
como fonte de força para o entendimento e aceitação da deficiência. A base para
vencer as dificuldades. Em seguida a família é concebida da mesma forma. A
APAE é tida como um lar e uma unidade fortalecedora da vivência com a
deficiência. Propicia o desenvolvimento adequado ao focar as necessidades de
cada criança. Há esforço para estar todos os dias na APAE que é válido pelo
crescimento, socialização e estudo dos filhos. As deficiências identificadas foram
pé torto congênito, retardo mental leve, paralisia cerebral, Síndrome de Edwards e
autismo em um feto de gravidez bivitelina. Foi solicitado que expressassem nos
desenhos como vêem o filho hoje e daqui a dez anos para analisar o prognóstico
pessoal das mães e as expectativas de futuro. A visão atual apresentou crianças
com alguma relação de dependência com os cuidadores, brincando, estudando e
se divertindo. Desenharam brinquedos, bolas, livros e situações corriqueiras, a ida
para a APAE. Na visão futura surgiram estudo, profissão, namoro, estudo em rede
regular, desenvolvimento cognitivo e motor, crescimento físico e independência
nas atividades diárias. Os depoimentos foram direcionados por quatro perguntas
norteadoras: Como foi receber a notícia de que a criança portava deficiência?
Que dificuldades você encontra no cotidiano para cuidar desta criança? O que
você sabe sobre esta deficiência? O que você sabe sobre a APAE? A notícia de
que a criança portava deficiência originou tristeza, vergonha, medo do
desconhecido, negação do problema, luta por direitos e sentimento de culpa.
Percebemos através do roteiro de observação que muitas se emocionaram ao
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depor sobre esta fase da vida. As expressões demonstraram o pesar pelo qual
passaram. Os filhos não foram considerados motivo de tristeza, mas sim a
deficiência deles. Apenas uma mãe mencionou ter vergonha de ter um filho
portador de deficiência. O medo do desconhecido foi o que mais predominou após
o diagnóstico. Sabiam que havia algo de errado, mas desconheciam o que era e
de que maneira isto poderia afetar a vida da criança e a sua. A fase da negação
após o diagnóstico foi citada. Identificarmos que havia deficiências ainda não
compreendidas. A luta pelos direitos do filho portador de deficiência para garantirlhe um aparato ocorre após o diagnóstico. Não permitem que ninguém opine
sobre o filho. Lutam por uma rede regular de ensino, inserção social e direitos
iguais. A cuidadora superprotege o filho colocando-se numa posição de
fornecedora exclusiva de cuidados. As dificuldades encontradas no cotidiano para
cuidar da criança apontaram problemas colaborativos, hiperatividade, déficit no
autocuidado, incompreensão e desobediência. As mães não sabem como agir
quando a criança adoece. Sentem dificuldade em medicar. Na criança com
hiperatividade há pais que promovem a restrição do contato com outras pessoas
com receio do comportamento ser interpretado como agressivo. Todas as mães
afirmaram que o filho apresenta ou apresentou dificuldade de vestir-se, alimentarse, banhar-se entre outras atividades da vida diária que poderiam ser realizadas
pela criança sem deficiência. As mães afirmaram que algumas crianças não
compreendem as ordens. Há outras que entendem as ordens dadas, mas
desobedecem

perturbando

a

convivência

intrafamiliar.

Dificuldades

com

transporte, incompreensão da família, preconceito, falta de ajuda estão presentes.
Evidenciou-se déficit de conhecimento nos temas deficiência e APAE. Sobre o
que o filho tem, porquê, possibilidades e limitações. Com relação a APAE afirmam
benefícios percebidos nos filhos após o acompanhamento, mas não sabem
descrever os serviços, função e atividades da instituição. CONCLUSÕES: A
experiência materna com um filho com deficiência é árdua desde seu anúncio. Os
sentimentos de medo, culpa e as dúvidas podem ser minimizadas com
orientações e acompanhamento que propiciem segurança no cuidado ao filho
com necessidades especiais. A APAE se faz extremamente importante ao
desenvolvimento dessas crianças e apoio às famílias. O acolhimento nessa
instituição pode ampliar sua atenção às necessidades das crianças e família.
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AS PERSPECITVAS DE MÃES PORTADORAS DO VÍRUS HIV/AIDS
ACERCA DA NÃO AMAMENTAÇÃO.¹

Xavier GM ²
Pires AMF ³
Ribeiro LS ⁴
Introdução: As características do leite materno estão sendo amplamente
divulgadas atualmente, enaltecendo sua superioridade em relação a outros tipos
de leite e os benefícios desta prática para o binômio mãe-filho. O Ministério da
Saúde do Brasil embora tenha em suas diretrizes a promoção do aleitamento
materno, contra-indica o leite materno quando este contém microorganismos ou
substâncias que coloquem em risco a saúde e a vida da criança. Desta maneira, o
aleitamento materno está contra-indicado em casos de infecção materna pelo
vírus causador da síndrome da imunodeficiência adquirida (HIV). A AIDS é
considerada a mais recente pandemia da humanidade, constituindo hoje um dos
problemas mais sérios de saúde pública, e mais especificamente, afetando
diretamente a Saúde da Mulher. A frequência de casos da Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida entre mulheres cresceu consideravelmente, a razão
homem/mulher com AIDS passou de 28:1, em 1985, para 2:1, em 2000. Ao lado
de razões biológicas, colocam-se razões sociais, econômicas e culturais, como a
submissão da mulher ao homem e a falta de acesso a educação formal como
fatores determinantes de uma maior vulnerabilidade feminina frente ao HIV. A
principal conseqüência do aumento da incidência de infecção pelo vírus HIV em
mulheres é o crescente aumento no número de crianças infectadas pelo vírus.
Atualmente sabemos que cerca de 90% das mulheres HIV positivo estão em
idade reprodutiva, e que mais de 90% das crianças infectadas pelo vírus estão
nessa situação em função da transmissão vertical. O HIV pode ser transmitido
pelo sangue (via parenteral e vertical), esperma, secreção vaginal (via sexual) e
leite materno (via vertical).

¹Título de monografia elaborada para obtenção de titulação de Bacharel em Enfermagem.
² Enfermeira Especialista em Saúde da Família pela UCB (2006) e Desenvolvimento infantil pela
UFCE (2008). Email:glauciaxavier@hotmail.com.
³ Enfermeira graduada pela Faculdade Santa Terezinha - CEST (2010). Email:
analicemfp@gmail.com.
⁴Enfermeira graduada pela Faculdade Santa Terezinha - CEST(2010).Email:
lidy_ribeiro88@hotmail.com
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O aleitamento materno representa um risco adicional de transmissão do vírus,
que se renova a cada nova exposição (mamada), de 7% a 22%. A transmissão
vertical

vem

sendo

reduzida

com

a

instituição

do

tratamento

da

gestante/parturiente e criança exposta, que além da quimioprofilaxia com o
Zidovudina (AZT) será alimentada com fórmula infantil artificial. A transmissão do
HIV através da amamentação, comprovada por diversos estudos, representa um
problema adicional de saúde pública para populações oriundas de camadas
sociais menos privilegiadas, onde na maioria das vezes o aleitamento materno
seria um recurso indispensável para a subsistência do bebê. Esta pesquisa
apresenta, inicialmente, aspectos relacionados ao aleitamento materno, a
infecção pelo vírus HIV e a impossibilidade de amamentar. Objetivos: Trata-se
de um estudo do tipo prospectivo descritivo em abordagem quantitativa, que tem
como objetivo geral conhecer as perspectivas de mães portadoras do vírus
HIV/AIDS acerca da não amamentação e as conseqüências dessa prática em seu
cotidiano. Além deste, o presente estudo traz ainda como objetivos específicos:
Caracterizar o perfil sócio-econômico das mães com HIV/AIDS, identificar o grau
de conhecimento acerca das formas de transmissão do vírus, identificar a
influência das orientações fornecidas no pré-natal acerca da não amamentação,
conhecer as reações da mãe perante a impossibilidade de amamentar e
identificar o conhecimento das mães sobre políticas públicas de aleitamento.
Metodologia: O estudo foi realizado nos meses de agosto a setembro do ano de
2010, no Centro de Saúde de Fátima, São Luís- MA, através da aplicação de
questionário previamente elaborado pela pesquisadora, contendo 13 perguntas. O
Centro de Saúde de Fátima integra uma rede de serviços assistenciais da
atenção básica à população, ampliando o atendimento ao portador do vírus
HIV/AIDS através do Serviço de Atendimento Especializado (SAE). O SAE realiza
assistência médica, de enfermagem, de fisioterapia, farmácia, orientação social e
psicológica, através de profissionais que acompanham os pacientes soropositivos,
doentes de AIDS e portadores de DST’S de maior complexidade. A população do
estudo foi selecionada através das mulheres soropositivas que realizam
¹Título de monografia elaborada para obtenção de titulação de Bacharel em Enfermagem.
² Enfermeira Especialista em Saúde da Família pela UCB (2006) e Desenvolvimento infantil pela
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³ Enfermeira graduada pela Faculdade Santa Terezinha - CEST (2010). Email:
analicemfp@gmail.com.
⁴Enfermeira graduada pela Faculdade Santa Terezinha - CEST(2010).Email:
lidy_ribeiro88@hotmail.com
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tratamento no Centro de Saúde de Fátima por meio do livro de registros da
unidade, totalizando assim cerca de 300 pacientes. Destas, excluindo-se as não
mães e as que abandonaram o tratamento, conta-se com uma população total de
aproximadamente 150 mulheres. A amostra para este estudo utilizou-se de 50%
desta população resultando assim em 75 mulheres que se disponibilizaram a
participar do estudo através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). Desta forma, foram entrevistadas 75 mulheres soropositivas
que aguardavam consulta médica em sala de espera. Resultados: A pesquisa
apresenta então que a maioria das mulheres entrevistadas encontra-se em idade
reprodutiva (43%), possuí menor grau de escolaridade (39% apresentam Ensino
Fundamental Incompleto), receberam instruções durante o pré-natal sobre as
formas de transmissão do HIV (65%), não conhecem todas as formas de
transmissão do HIV (Amamentação, 12% acreditam que o vírus HIV/AIDS não é
transmitido desta forma, 84% acreditam que o beijo transmite o vírus HIV/AIDS,
24% acreditam que picada de insetos transmite o vírus HIV/AIDS, 25% acreditam
que o vírus HIV/AIDS poder ser transmitido compartilhando objetos). 81% das
mães já haviam tido experiência com amamentação antes do diagnóstico do HIV,
93% seguiu a orientação de não amamentar ao saber do diagnostico do HIV, 77%
não receberam orientações quanto a novos tipos de alimentação para os seus
filhos. Das mães que receberam orientações quanto a novos tipos de
alimentação, 88% utilizaram o LEITE NAM® como novo tipo de alimento, 83%
revelam que não tiveram dificuldade em entender as orientações fornecidas pelo
profissional de saúde quanto a não amamentação, 43% das mulheres relatam que
a tristeza foi o sentimento vivido por elas ao saber que não poderiam amamentar,
56% revelam como maior dificuldade por não amamentar a problemática
emocional, 69% conhecia a política pública do Ministério da Saúde de fornecer
aleitamento gratuito para mães soropositivas. Conclusão: De acordo com os
dados obtidos, observa-se a necessidade que os serviços de saúde e seus
profissionais desenvolvam ações de saúde voltadas para grupos com menor grau
de instrução despertando desta forma conhecimentos e atitudes fundamentais
¹Título de monografia elaborada para obtenção de titulação de Bacharel em Enfermagem.
² Enfermeira Especialista em Saúde da Família pela UCB (2006) e Desenvolvimento infantil pela
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³ Enfermeira graduada pela Faculdade Santa Terezinha - CEST (2010). Email:
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⁴Enfermeira graduada pela Faculdade Santa Terezinha - CEST(2010).Email:
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423

para proteção contra o vírus HIV/AIDS. É necessário, ainda, que os serviços de
saúde promovam orientações efetivas voltadas para as mulheres soropositivas
sobre as formas de transmissão do vírus e através dessas ações, conheçam de
forma individualizada os aspectos mais vulneráveis na vida sexual e social de
cada mulher. Cabe ao profissional de saúde que presta assistência a essas
mulheres, a compreensão da realidade cultural, social e emocional em que a
mesma está inserida para que assim suas orientações e cuidados sejam
moldados de forma humanizada, viabilizando o sucesso do tratamento. Esta
pesquisa revela então à necessidade do aprimoramento de políticas públicas que
fortaleçam o atendimento as mães soropositivas e seus filhos (as) e a
necessidade de ações de Enfermagem materno-infantil visando à assistência
humanizada e melhoria da qualidade de vida dessas mulheres e dos seus filhos.
DEC’S: Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, Saúde da mulher, Aleitamento
materno, Enfermagem Materno-Infantil.
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Introdução: A produção de estudos a respeito da importância do aleitamento
materno exclusivo foi de grande importância para a formulação de novas
estratégias políticas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que dessa forma vêm criando meios
para promoção, proteção e apoio a amamentação. Assim essas organizações
recomendam o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade e, após
esse período, recomenda-se a introdução de outros alimentos e continuar
amamentando até os dois anos de idade ou mais(1). Nesse contexto, o Brasil
conta com a Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamento
Materno que possui várias estratégias, dentre elas, a Rede Brasileira de Bancos
de Leite Humano (REDE-BLH) que tem como objetivos promover, proteger e
apoiar o aleitamento materno, assim como coletar e distribuir leite humano de
qualidade certificada, contribuir para redução da mortalidade infantil e somar
esforços ao Pacto Nacional pela redução da mortalidade materna e neonatal(2). A
criação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (Rede BLH) contribuiu
para a estruturação do modelo de gestão e atuação dos bancos, uma vez que o
objetivo da Rede-BLH é de nortear a formulação, implantação e acompanhamento
da política estatal, no âmbito de atuação dos bancos de leite humano no país,
possibilitando assim, a atuação de forma interativa e compartilhada de todas as
unidades participantes(3). Na busca da melhoria da qualidade da gestão, a
REDEBLH possui o Sistema de Gerenciamento de Bancos de Leite Humano,
desenvolvido pelo Ministério da Saúde/ DATASUS e o IFF/FIOCRUZ para auxiliar
nos processos de gestão de forma a organizar procedimentos, diretrizes, técnicas,
normas, controle de qualidade entre outros processos de trabalho utilizados pelos
bancos de leite humano.
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Objetivo: O objetivo desse estudo é a atualização do Sistema de
Gerenciamento de Bancos de Leite Humano (BLHWeb), do Banco de leite (BLH)
da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, situado no município de São Carlos,
interior do estado de São Paulo, a partir da identificação, coleta e organização dos
dados registrados dos processos de funcionamento desse banco no ano de 2008.
E dessa maneira, contribuir para a melhoria da qualidade da gestão das
informações para fortalecer a rede do serviço e desse modo ter uma visão mais
clara dos processos de trabalho do banco de leite humano. Metodologia: Tratase de uma pesquisa descritiva exploratória, sistemática e estruturada, com o
propósito de identificar e explorar os processos desenvolvidos no BLH. Foi
realizada coleta de dados a partir dos arquivos do BLH, referentes ao ano de
2008. Após a coleta esses dados foram digitalizados no Sistema de
Gerenciamento de Bancos de Leite Humano, disponível apenas para os bancos
de leite humano.
Atendendo ao rigor ético e científico o projeto de pesquisa foi encaminhado ao
comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Carlos atendendo
às recomendações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do
Ministério de Saúde. Também foram observadas as rotinas do BLH em questão
para melhor compreender o processo de trabalho e gestão prestados por esse
serviço. Resultados: Em relação aos dados coletados dos registros dos arquivos
BLH em 2008, foram realizados 3020 atendimentos em grupo nesses
atendimentos em grupo são realizadas orientações referentes ao aleitamento
materno e cuidados com o recém-nascidos, promovendo um espaço para troca de
experiências e sanando possíveis dúvidas. O banco de leite oferece atendimentos
individuais para as puérperas internadas na maternidade, sendo avaliados
possíveis problemas que a puérpera possa apresentar, como exemplo, dificuldade
em amamentar devido a ingurgitamento das mamas, assim nesse período foram
registrados 353 atendimentos individuais. Além disso, o banco de leite faz a coleta
do leite no domicilio da doadora, foram 930 vistas domiciliares realizadas em
2008. Foram cadastradas 300 doadoras e o leite processado foi distribuído para
235 receptores. Foram coletados 397,5L, processados 381,4L e distribuídos
326,8L de leite humano. Ainda foram realizados exames microbiológicos e
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analisados crematócrito e acidez dornic de 1988 amostras. Conclusão: O banco
de leite humano é um serviço especializado que vai além da realização de
atividades de coleta, processamento e distribuição de leite humano, esse serviço
ainda possui grande atuação no Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento
Materno, sendo responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao
aleitamento materno. A implantação da Rede de Bancos de Leite Humano
ocorreu de maneira simultânea com o desenvolvimento de atividades de ensino e
pesquisa na área da amamentação e bancos de leite, de modo a legitimar e
sustentar a qualidade do serviço prestado(4). As atividades realizadas no banco de
leite estavam de acordo com as normas técnicas da ANVISA(5), sendo distribuídas
e organizadas ao longo da semana de forma a atender, da melhor maneira
possível, todos os indivíduos que fazem parte e se beneficiam desse serviço
(profissionais, doadoras e receptores). Os profissionais trabalham de forma
integrada, dedicada e em equipe, com boa comunicação e entendimento entre
eles, de forma a solucionar eventuais problemas e na elaboração de estratégias
que contribuam cada vez mais para a melhoria do serviço. Pôde ser observada a
preocupação dos profissionais do local em garantir que o produto final estivesse
adequado para o consumo e para atender a todos os receptores. A ferramenta
BLHweb é sem dúvidas uma estratégia em gestão de grande inovação, tendo
destaque na melhoria da qualidade do serviço, uma vez que ela possibilita o
armazenamento de informações importantes sobre os processos do banco de
leite e de forma organizada, e sempre a disposição dos profissionais da
REDEBLH. Com isso a utilização dessa ferramenta se faz de grande importância
uma vez que contribui para a melhoria da qualidade da gestão das informações e
no fortalecimento da rede.

Descritores: banco de leite humano, aleitamento materno, políticas públicas.
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AVALIAÇÃO DAS COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS AO USO DE
ACESSO VENOSO PERIFÉRICO EM UMA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA NEONATAL
Gonzalez TB 1, Almeida FA 2, Portella MA 3, Kawagoe JY 4.

Introdução: Nos últimos tempos, tem-se constatado um crescente e rápido
avanço da ciência médica e da tecnologia a ela associada, somado à sofisticação
das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e dos recursos terapêuticos.
Esse fato leva a um considerável aumento na taxa de sobrevivência dos recémnascidos (RN) em estado crítico, especialmente bebês prematuros, fazendo-se
necessário ampliar e transformar o leque de ações da assistência médica e de
enfermagem necessárias a esse tipo de clientela.(1) O acesso venoso periférico
(AVP), o cateter venoso central (CVC) e o cateter umbilical correspondem às
alternativas adotadas na terapia intravenosa (TIV) que são fundamentais para o
cuidado dos neonatos em situação grave. Hidratação, transfusão de sangue e
hemoderivados, nutrição parenteral e uso de distintos medicamentos, fazem do
acesso vascular uma necessidade para estes pacientes, em contrapartida com a
limitação da rede venosa que apresentam.(1,2,3) Dentre todas as opções, o AVP é
o mais utilizado, apesar de apresentar algumas desvantagens. Complicações
como infiltração, hematomas, edemas, eritema, flebites, eventos tromboembóticos
e infecção, são freqüentes, devido à prematuridade do sistema venoso, onde as
veias do recém-nascido ainda são pequenas e frágeis, o que torna a punção
venosa um procedimento delicado, podendo este acesso se perder rapidamente,
ou mesmo, o neonato ser submetido a inúmeras tentativas de punção, tornando
esta, uma situação ainda mais estressante. (1,3,4)
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Dessa maneira, a punção venosa requer habilidade e destreza por parte do
executante, bem como amplos conhecimentos de técnicas e ações que
promovam o sucesso do procedimento e prolonguem a permanência e a
manutenção do cateter periférico, para que, assim, dificultem a ocorrência de
situações indesejáveis.

(1,5)

Devido aos grandes avanços tecnológicos que vêm

ocorrendo em relação à TIV nos últimos anos e à indiscutível importância que
estes dispositivos apresentam na promoção da saúde dos recém-nascidos de alto
risco, sem dúvida, é imprescindível que se coloque em foco, discussões que
abordem as complicações e os cuidados envolvidos nesta prática, para garantir
uma assistência com qualidade e com menor risco para o paciente, como parte de
um programa de finalidade de enfermagem.

(1,4,5)

Considerando a relevância que

deve ser dada à utilização do AVP, essencial no cuidado intensivo ao neonato,
essa pesquisa tem como finalidade explorar os fatores envolvidos com o seu uso,
com vista ao emprego de medidas que favoreçam a redução das complicações,
contribuindo, de forma gradativa, para melhor qualidade do cuidado integral ao
recém-nascido e, conseqüentemente, aumentando ainda mais a sobrevida desses
pacientes. Objetivos: Verificar as complicações decorrentes do uso do AVP, seu
tempo médio de permanência, o número de punções periféricas com sucesso e
de tentativas de punção em recém-nascidos. Métodos: Trata-se de um estudo
retrospectivo, descritivo exploratório, com abordagem quantitativa. O estudo foi
realizado junto ao Serviço de Prontuários de Paciente (SPP) e Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), de um hospital particular de grande porte,
com 489 leitos disponíveis, sendo 12 destinados a UTIN, localizado na cidade de
São Paulo. A amostra constituiu-se de 197 recém-nascidos internados na unidade
de terapia intensiva neonatal da referida instituição e que fizeram uso do acesso
venoso periférico como opção adotada na terapia intravenosa, no período de
Janeiro de 2007 a Fevereiro de 2008. Dos 202 prontuários selecionados
inicialmente, cinco foram excluídos da pesquisa, devido à falta de informações.
Os dados foram coletados no segundo semestre de 2008, por meio de prontuários
e das fichas de vigilância de infecção hospitalar, encontradas no Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar do local escolhido, utilizando-se um roteiro
sistematizado. Esse instrumento contém 17 questões, sendo onze abertas e seis
fechadas, abordando as variáveis relacionadas ao perfil do paciente (data de
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nascimento, idade, sexo, patologia de base e peso de nascimento), bem como
pontos a serem explorados sobre as punções venosas realizadas (data da
punção, finalidade da punção, local puncionado, número de tentativas de punção,
data de retirada do AVP, tempo de permanência do AVP e motivo de retirada do
mesmo), sobre a manifestação de ICS (data da ICS) e utilização de CVC
concomitante. O projeto de pesquisa foi submetido inicialmente à Comissão
Científica da Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein e
após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Israelita Albert
Einstein e autorização do setor onde foi realizado o estudo, iniciou-se a coleta dos
dados. Resultados: Quanto ao número total de cateteres venosos periféricos
(AVP) utilizados pelos 197 neonatos selecionados para realização do estudo,
durante a permanência na UTIN, foram contabilizados 860 AVP. Ao ser analisado
o motivo de sua retirada, verifica-se que 530 (61,63%) foram retirados devido à
ocorrência de infiltração/ extravasamento, 123 (14,30%) por término de terapia
intravenosa, 68 (7,91%) por insucesso durante o procedimento, 39 (4,53%) por
saída acidental do dispositivo, 22 (2,56%) por flebite, 20 (2,33%) por oclusão, oito
(0,93%) devido à dor e dois (0,23%) por outros motivos. Constatou-se que 48
(5,58%) acessos venosos periféricos foram retirados, não havendo registro sobre
o motivo desta ação no prontuário. Em relação ao tempo de permanência dos
acessos venosos periféricos, observa-se uma média de 30 horas e 45 minutos,
com desvio-padrão de 1 hora e 12 minutos, sendo que a permanência máxima
observada foi de 256 horas e 20 minutos e a mínima, de 25 minutos. Quanto ao
número de AVP utilizados pelos recém-nascidos durante o período de internação,
identificou-se uma média de 4,25 acessos por RN, com desvio-padrão de 3,82,
sendo que o número máximo de AVP utilizado foi igual a 24 e o mínimo, igual a
um. Ao se avaliar o número de tentativas de punção periférica por RN durante
toda a internação, verifica-se uma média de 2,47 tentativas, com desvio-padrão
de 1,81, sendo que o número máximo de tentativas encontradas foi de 13 e o
mínimo, de um. Verifica-se que, em relação aos motivos que indicaram a
utilização dos cateteres intravenosos periféricos no neonato, a soroterapia (178;
91,75%) foi o mais freqüente, seguindo-se de antibioticoterapia (96; 49,48%),
Nutrição Parenteral Periférica (37; 19,07%) e administração de outros
medicamentos (67; 34,54%). Quanto à ocorrência de Infecção da Corrente
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Sanguínea, sete RNs (3,55%) apresentaram esta ocorrência, sendo que dois
destes (1,02%) apresentaram a ICS relacionada ao acesso venoso periférico.
Conclusão: Em conseqüência dos múltiplos fatores intrínsecos presentes nos
recém-nascidos de alto risco, que podem contribuir para o desenvolvimento de
situações indesejadas, em contrapartida com a necessidade do uso dos acessos
intravenosos periféricos e a limitação da rede venosa nesta faixa etária, os dados
obtidos nesta investigação apontam que a maioria dos neonatos (530; 61,63%)
apresentaram infiltração/extravasamento como principal complicação decorrente
do uso do AVP, seguida pela flebite (22; 2,33%) e oclusão (20; 0,93%). Vale
destacar, ainda, que dois (1,02%) desenvolveram Infecção da corrente sanguínea
associada ao uso dos acessos periféricos e 39 (4,53%) perderam o cateter devido
à sua saída acidental. O tempo médio de permanência do AVP observados
nestes neonatos foi de 30 horas e 45 minutos, constatando-se uma diferença
significativa entre o tempo de permanência mínimo (25 minutos) e o máximo (256
horas e 45 minutos). Ao se avaliar o número de acessos periféricos utilizados
pelos recém-nascidos durante o período de internação, identificou-se uma média
de 4,25 acessos por RN, encontrando-se um número máximo de 24 AVP e o
mínimo de um. Com relação ao número de tentativas de punção periférica por RN
durante todo o período de internação, encontrou-se uma média de 2,47 tentativas,
sendo o número máximo de tentativas encontradas foi de 13 e o mínimo, de um.
Desta forma, podemos perceber que estabelecer estratégias e protocolos de
intervenção de enfermagem ou reavaliá-los periodicamente à luz dos novos
conhecimentos que surgem, deve ser uma prática freqüente a ser seguida pelo
enfermeiro, visando alcançar um grau de excelência clínica e, conseqüentemente,
melhorando a qualidade da assistência e o aumento da sobrevida destes
pacientes. Vale ressaltar a importância da avaliação constante destes
dispositivos, como forma de detecção precoce de complicações, assim como o
uso de medidas e técnicas que visem diminuir perdas de cateteres que são
evitáveis, tentativas de punção desnecessárias, diminuindo a exposição desta
população à fatores agravantes.
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AVALIAÇÃO DAS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS COM CARDIOPATIA
CONGÊNITA E A INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM
Meireles GS1, Pellon LHC2, Barreiro Filho RD3

INTRODUÇÃO
A descoberta de que uma criança é portadora de uma mau formação cardíaca
que implica em limitações no seu desenvolvimento, restrições ao seu viver diário
e/ou necessidade de intervenção cirúrgica, gera um misto de emoções que
acometem não apenas este ser, mas também a família que o cerca. Os
sentimentos de insegurança e receio frente à ameaça que a doença representa
perpassam por todos os componentes da família, revelando situações que podem
ir do desgaste físico ao psicológico. O modo como os membros da família
enfrentarão a situação, influenciará no processo saúde-doença. Desta forma, o
foco da intervenção de enfermagem deve ser o comportamento da enfermeira e
sua equipe, e a resposta da família, o que difere do tradicional diagnóstico e
resultado de enfermagem que se encontram direcionados unicamente para os
comportamentos do cliente. Portanto, a relevância do presente estudo reside no
fato de mostrar à enfermagem a importância de ampliar o seu olhar sobre as
relações familiares que incidem direta ou indiretamente no processo saúdedoença, entendendo que a família tem o potencial de dar um significado especial
ao bem-estar e a saúde de seus membros, de influenciar no enfrentamento das
enfermidades dos mesmos e, também, de estar sujeita ao adoecimento. Além
disso, deve contribuir para subsidiar reflexões sobre a otimização do cuidado de
enfermagem, pois o enfermeiro, ao conhecer a forma como a família é afetada
pela enfermidade de um de seus membros, pode auxiliar na mobilização dos
recursos disponíveis para o enfrentamento e adaptação à nova situação.
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Professor assistente do DESP/ EEAP/ UNIRIO.
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OBJETIVOS
Avaliar como a família é afetada pela descoberta de um caso de cardiopatia
congênita em um de seus membros e; discutir a intervenção de enfermagem
direcionada à família de criança portadora de cardiopatia congênita.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, executado através de
um estudo de caso e utilização do método de análise de conteúdo, adotando
como referencial teórico o Modelo Calgary de Avaliação e Intervenção na Família.
Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e gravadas com 28 familiares de
crianças portadoras de cardiopatia congênita em tratamento ambulatorial précirúrgico em uma instituição hospitalar especializada em cardiopediatria no
município do Rio de Janeiro.
O Modelo Calgary de Avaliação e Intervenção na Família (MCAIF) é um inovador
instrumento desenvolvido por duas enfermeiras canadenses, que tem como
indicação básica auxiliar a família que está vivenciando um sofrimento físico e/ou
espiritual ou uma ruptura causada por uma crise familiar, como doença ou até
óbito. Como o próprio nome já enfatiza, tal modelo envolve dois componentes:
avaliação e intervenção na família.
A proposta do estudo foi submetida à Chefia de Enfermagem do Ambulatório
Pediátrico e à Chefia da Divisão de Enfermagem e, após a autorização de ambas,
assim como da Direção do hospital, a proposta foi encaminhada para a avaliação
do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) institucional, tendo sido aprovada e
registrada neste CEP sob o n.º 0267/05.02.2010.
A condição de autonomia dos sujeitos para participar ou não do estudo,
assim como a garantia do anonimato foram apresentados como requisitos para o
seu desenvolvimento. As entrevistas somente foram realizadas mediante a
autorização dos sujeitos, comprovada com a assinatura de duas vias do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Este termo, assim como toda a pesquisa,
baseou-se nos princípios éticos da Resolução 196/96, do Conselho Nacional de
Saúde que dispõe sobre as “Diretrizes e Normas Reguladoras de Pesquisa
Envolvendo Seres Humanos”. Faz-se mister ressaltar que o anonimato
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institucional também foi garantido, assim como o compromisso de divulgação dos
resultados somente em eventos e periódicos de cunho científico.
RESULTADOS
A frequência com que as informações apareceram nas falas dos sujeitos da
pesquisa aponta para a predominância de dados que justificam a construção de
três tópicos de análise, a saber: reconfiguração familiar e o binômio mãe e pai no
cuidado à criança enferma; classe social: fatores de estresse e recursos da
família; e, religião e espiritualidade: chaves para a capacidade de recuperação
familiar. A análise dos mesmos remetem à existência de uma reconfiguração das
famílias para adaptarem-se ao processo terapêutico em uma situação de
enfermidade agravada, muitas vezes, pela escassez dos recursos sócioeconômicos, mas que encontra na religião e espiritualidade o suporte necessário
para enfrentar esta situação.

CONCLUSÕES
Através deste estudo foi possível compreender que as famílias das crianças
portadoras de cardiopatia congênita são também afetadas pela doença de
diferentes formas, e o conhecimento das expressões familiares de sofrimento e
angústia pode servir para subsidiar uma intervenção de enfermagem direcionada
às mudanças necessárias aos ajustes que contribuem para o êxito do processo
terapêutico.
Entretanto, devido à sobrecarga de trabalho, corre-se o risco de que a assistência
de enfermagem seja direcionada unicamente aos aspectos biológicos que
garantem a manutenção de um quadro clínico estável da criança enferma, sem
que se amplie o olhar para as relações familiares que influenciam o equilíbrio
físico e emocional.
Compreende-se, portanto, que a integralidade do cuidado à criança enferma
demanda que o enfermeiro atente para as relações familiares que interferem na
capacidade de participação de seus membros no processo terapêutico, incluindo
sua influência tanto no cuidado físico quanto no emocional à criança portadora de
cardiopatia congênita, de forma que, a capacidade de enfrentamento da situação
irá depender necessariamente do fortalecimento da tríade enfermagem-criança-
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família, considerando o grau de reciprocidade das relações geradas durante o
processo terapêutico.
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Título: AVALIAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DA REDE
VENOSA PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA
Autores
Breda BM1, Kusahara DM2, Peterlini MAS3
Resumo (Texto)
Introdução: A punção venosa periférica, para implementação da terapia
intravenosa, pode ser considerada um dos procedimentos mais comumente
realizados em pacientes adultos e pediátricos hospitalizados. Os fatores
individuais do paciente associado às complicações do procedimento para
obtenção do acesso venoso periférico e ou o tempo prolongado de terapia
intravenosa podem predispor o insucesso da punção venosa periférica. Utilizar
instrumentos que auxiliem na avaliação da rede venosa periférica pode contribuir
para o planejamento desta intervenção, propiciando que o profissional realize o
procedimento com segurança e reduzindo o estresse do paciente. Nesse
sentindo, as informações obtidas por um instrumento de classificação da rede
venosa para punção periférica poderia contribuir para a prevenção ou amenizar
as complicações advindas da punção e terapia intravenosa. Muitos instrumentos
desenvolvidos não são submetidos a processos de validação, comprometendo a
qualidade da assistência de enfermagem e a segurança do paciente quando
utilizados na prática clínica. Objetivo: Este estudo tem por objetivo avaliar um
instrumento de classificação da rede venosa periférica em pacientes que serão
submetidos à punção intravenosa periférica. Material e Método: Estudo do tipo
descritivo sobre a avaliação do conteúdo do Instrumento de Classificação da
Rede Venosa para Punção Periférica, por meio da técnica Delphi. O instrumento
1.Graduanda da 4ª série do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola Paulista de
Enfermagem - Universidade Federal de São Paulo.
2. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de São
Paulo, Professora do Departamento de Enfermagem Pediátrica da Escola Paulista de Enfermagem
- Universidade Federal de São Paulo.
3.Doutora em Enfermagem. Professora Adjunto do Departamento de Enfermagem Pediátrica da
Escola Paulista de Enfermagem - Universidade Federal de São Paulo.
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foi desenvolvido por um grupo de pesquisadoras, experts na temática terapia
intravenosa, membros do grupo de pesquisa em enfermagem SEGTEC
(Segurança do paciente, cuidados intensivos e terapia intravenosa em pediatria).
O instrumento é composto por variáveis que caracterizam a rede venosa
periférica do paciente quanto à visibilidade, palpabilidade, formato, turgidez e
calibre. Para cada variável há três categorias de classificação que recebem uma
pontuação (0: a minoria das veias; 1: algumas veias e 2: a maioria das veias) de
acordo com a análise subjetiva do profissional quanto à rede venosa do paciente
para punção. A classificação final (bom, regular ou ruim) corresponde à somatória
da pontuação designada a cada uma das características e está relacionada à
evidência da possibilidade de punção de poucas, algumas ou muitas veias
respectivamente. Após a aprovação do comitê de ética em pesquisa da instituição
(CEP1973/10) e do grupo de pesquisa em enfermagem SEGTEC houve uma
seleção de especialistas para a avaliação do instrumento. Desta forma, foram
incluídos neste estudo 27 enfermeiros membros do grupo SEGTEC que aceitaram
participar do estudo mediante assinatura do termo de consentimento livre e
esclarecido. A coleta de dados ocorreu no dia 29 de abril de 2011, durante
reunião do SEGTEC, onde os profissionais receberam as orientações sobre os
objetivos do estudo e o preenchimento dos formulários de avaliação. Foi
distribuído um questionário com variáveis referentes à caracterização demográfica
dos profissionais participantes (idade, sexo, tempo de formação, tempo de
atuação na área da saúde, realização de pós-graduação, área de atuação na
assistência, com quais populações realiza suas atividades, a frequência que
realiza punção venosa, se o profissional de considera bom em puncionar veias e
se o profissional de considera experiente em terapia intravenosa) e outro com as
variáveis relacionadas ao conteúdo do instrumento a ser analisado. Os passos
contidos no Instrumento de Classificação da Rede Venosa para Punção Periférica
foram avaliados por especialistas em instrumento específico, a partir da
sinalização de concordância, discordância e ausência de opinião sobre cada item
do Instrumento. Na vigência de discordância foi solicitado ao especialista que
fizesse uma sugestão e ou um comentário. Os dados obtidos foram tabulados e
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analisados

quanto

à

frequência

absoluta

e

frequência

relativa.

Foram

considerados validados os passos que obtiverem nível de consenso igual ou
superior a 80% e as sugestões e comentários considerados na análise. As
variáveis que obtiveram nível de consenso inferior a 80% foram consideradas
para modificação, estas na etapa seguinte da pesquisa serão revistas e enviadas
por meio de correio eletrônico aos especialistas para uma nova análise, com
prazo de 30 dias para devolução. Resultados: Participaram do estudo 27
enfermeiros. A amostra foi composta por 85% de mulheres, com média de idade
de 36,7 anos, média do tempo de formação de 13,2 anos e média de tempo de
trabalho na área da saúde de 14,1 anos. Dentre os enfermeiros, 92,6% realizaram
curso de pós-graduação; 22,2% realizam suas atividades com neonatos, 14,8%
com crianças e 29,6% com adultos. Quanto à frequência que realizam punção
venosa 22,2% realizam raramente e 77,8% realizam frequentemente, onde 81,5%
se consideram bons em punção venosa e 88,9% experientes em terapia
intravenosa. As variáveis do instrumento que foram consideradas pertinentes são:
título 85,2%, definição de visibilidade 92,6%, inclusão de palpabilidade 81,5%
inclusão 88,9% e definição de formato 92,6%, definição de turgidez 81,5%,
conjunto das características 88,9%, definição de “a maioria das veias” 81,5%,
pontuação final (boa rede venosa periférica 85,2%, regular rede venosa periférica
85,2% e ruim rede venosa periférica 88,9%) e definição da classificação final
“regular rede venosa periférica” 81,5%. Os itens que serão revistos e reavaliados
são: visibilidade 55,6%; definição de palpabilidade 74,1%; turgidez 74,1%; calibre
77,8%; definição de calibre 74,1%; inclusão de outas características 14,8%;
classificação

das

características

77,8%,

definição

da

classificação

das

características (algumas veias 74,1% e poucas veias 74,1%) e pontuação
proposta para cada variável 77,8%. Conclusão: A avaliação do instrumento para
classificação da rede venosa para punção periférica revelou que 12 itens do
instrumento foram considerados pertinentes pelos enfermeiros avaliadores, sendo
necessária a modificação e posterior reavaliação de 12 itens do instrumento.
Referências: 1 - Pedreira MLG, Chaud MN. Terapia intravenosa em pediatria:
subsídios para a prática da enfermagem. Acta Paul. Enf. 2004 abr/jun; 17(2): 222-
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AVALIAÇÃO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO
DA INFECÇÃO HOSPITALAR NA UNIDADE NEONATAL.

Saraiva MRB1, Freire ELP2, Rolim KMC3, Magalhães FJ4, Gurgel EPP5.

Introdução: A infecção hospitalar (IH) consiste em qualquer processo infeccioso
adquirido no ambiente hospitalar. É diagnosticado principalmente em paciente
durante sua internação, mas pode ser detectado após alta e atingir, também
qualquer outra pessoa presente no hospital. Os fatores ambientais na Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) possuem implicações importantes nos
cuidados do recém-nascido (RN) enfermo. Os avanços tecnológicos que
ocorreram nas últimas três décadas foram responsáveis por reduções radicais
nas taxas de mortalidade, com uma taxa de sobrevida de 50% para RNs com
peso de 1.500g, em 1970, para uma taxa de sobrevida de 50% para aqueles com
peso abaixo de 700g em 2000. Apesar da hostilidade e tecnicismo do ambiente,
as UTINs têm proporcionado aos RNs uma maior sobrevida com o passar dos
anos. No Ceará o número de internações reduziu em 392 internações, entre 2006
e 20076. O RN, principalmente o pré-termo (RNPT), possui alto risco de
desenvolver infecções devido à imaturidade da barreira epidérmica e a presença
de um sistema imune pouco eficiente. Soma-se a isso a grande variedade de
procedimentos: venopunção; sensores de temperatura; monitores transcutâneos;
acessos intravasculares; tubos; sondas; coletores de urina. Objetivos: Avaliar o
cuidado de Enfermagem no controle da infecção hospitalar relacionado à coleta
1

Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Unidade Neonatal da Maternidade Escola Assis
Chateaubriand(MEAC/UFC).
2
Enfermeira, Graduada pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Membro do Grupo de Pesquisa
Saúde e Qualidade de Vida do Binômio Mãe e Filho (GPSQVBMF). Na linha de Pesquisa
Tecnologias no Controle de Agravos na Saúde do Recém-Nascido (CNPq/UNIFOR).
3
Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Enfermeira da Unidade
Neonatal da Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC/UFC). Docente do Curso de
Graduação em Enfermagem da UNIFOR. Pesquisadora Líder do GPSQVBMF.
4
Enfermeira. Especialista em Neonatologia. Mestranda em Enfermagem na Promoção da Saúde
pela UFC.
5
Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pela UFC. Enfermeira da Unidade Neonatal da
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Pesquisa Saúde e Qualidade de Vida do Binômio Mãe e Filho (UNIFOR/CNPq).

443

de exames de sangue e aspiração orotraqueal do RNPT; Conhecer a rotina do
trabalho da enfermeira quanto às medidas de prevenção da infecção hospitalar na
UTIN durante a realização dos cuidados de Enfermagem. Metodologia: Trata-se
de um estudo quantitativo-descritivo, utilizado quando se deseja assegurar a
objetividade e a credibilidade dos achados. Buscou-se informações sobre as
práticas das enfermeiras na UTIN para a redução da IH nos RNs por meio de um
check list preenchido pelas pesquisadoras acerca da coleta de sangue para
exames e a aspiração orotraqueal do RNPT, procedimentos estes que são
rotineiros e realizados pelas enfermeiras. O local escolhido para execução desse
estudo foi a UTIN, da Maternidade-Escola Assis Chateaubriand (MEAC),
pertencente à Universidade Federal do Ceará (UFC), na cidade de Fortaleza,
Ceará, Brasil. A MEAC é uma Instituição que promove a formação de recursos
humanos em ações de aprendizado, pesquisa, ensino e extensão, buscando a
excelência no atendimento humanizado à saúde da mulher e do RN. A UTIN
dispõe de 21 leitos distribuídos em duas unidades. Os dados foram coletados nos
meses de janeiro a abril de 2010. Estudo aprovado pelo CEP da Maternidade
Escola Assis Chateaubriand/UFC, ofício nº 185/09 e protocolo nº 109/09, em
acordo com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados:
Participaram do estudo oito enfermeiras atuantes na UTIN distribuídas em escala
de serviço, nos períodos diurno e noturno, com uma média de atendimento
mensal de 77 RNs, dentre eles bebês de alto risco, enfermos, prematuros e de
muito baixo peso. Essa equipe de profissionais atua no cuidado aos bebês
considerados de risco, realizando procedimentos como higienização, aferição de
peso, administração de medicação, alimentação,

venopunção, aspiração

orotraqueal e das vias aéreas superiores. Os itens do check list observados
durante a coleta de sangue e a aspiração orotraqueal foram: a higienização das
mãos antes e após o procedimento, a sequência adequada do procedimento, o
calçar luvas de procedimento e estéreis, a utilização de máscara descartável, a
abertura correta do material com técnica asséptica, a antissepsia correta da área
a ser puncionada, o descarte de material perfurocortante, a retirada das luvas na
técnica correta, a manipulação correta do TOT, a manutenção da técnica
asséptica na colocação do SF 0,9% e a desconexão correta da sonda de
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aspiração com o látex do vácuo. Após a observação pudemos perceber que a
maioria dos itens acima relacionados foram contemplados pelas enfermeiras
participantes do estudo. Mas, alguns deles não foram praticados durante o
processo cuidativo, entre eles: a higienização das mãos antes do procedimento (4
E) 50%; a higienização das mãos após o procedimento (5 E) 62,5%, o uso de
máscara descartável (3 E) 37,5%, e a abertura do material na técnica asséptica (2
E) 25%. Em UTIN, um prematuro extremo é manipulado de 82 a 132 vezes por
dia e, acrescentam ainda que, os RNPTs e gravemente enfermos são
bombardeados por procedimentos técnicos, visando à melhoria de seu estado
fisiológico ou o monitoramento da sua patologia14. Essa afirmação enfatiza o uso
das técnicas de aspiração orotraqueal e coleta de sangue constantes na UTIN
reforçando o quanto a Enfermagem deve atentar para o controle da IH ao
manusear os RNs internados. Durante a pesquisa observamos que na realização
dos procedimentos, algumas enfermeiras, não seguiram as normas estabelecidas
quanto à prevenção da IH. Podemos ressaltar que, a higienização das mãos
necessita ser mais intensificada. Como medida de controle de infecção a
higienização das mãos não é, portanto, recomendação recente. Deve ocorrer
antes e após o contato com o paciente, antes de calçar as luvas e após retirá-las,
entre um paciente e outro, entre um procedimento e outro, ou em ocasiões onde
exista

transferência

de

patógenos

para

pacientes

e

ambientes,

entre

procedimentos com o mesmo paciente e após o contato com sangue, líquido
corporal, secreções, excreções e artigos ou equipamentos contaminados por
estes16. No cenário observado, a enfermeira, na UTIN, torna-se uma profissional
polivalente, que realiza diversas atribuições, desde o cuidado direto ao RN, o
domínio do arsenal tecnológico, a compreensão das técnicas de profilaxia das
infecções, de coleta de material para exames, de diluição e administração de
medicação, até a integração da complexidade da Unidade como um todo9.
Vivencia condições de superlotação, o que dificulta o desenvolvimento da
assistência de Enfermagem, como resultado do desgaste físico e psicológico.
Conclusão: A realização desse estudo nos permitiu verificar por meio da
observação e análise das práticas das enfermeiras na UTIN, que a higienização
das mãos apesar de uma medida simples, fácil e conhecida como principal meio
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de prevenção de infecções, não vem sendo realizada de forma efetiva por estes
profissionais. Em virtude dos dados apresentados na pesquisa, os mesmos
apontam para a necessidade de propiciar formas contínuas de conscientização
desses profissionais sobre os riscos de infecções cruzadas relacionadas às
práticas avaliadas no estudo. Cabe ressaltar que a estrutura física da Instituição
parece contribuir para as falhas ocorridas durante a avaliação das enfermeiras,
não oferecendo condições favoráveis para o controle da IH, como a localização
das pias com fácil visibilidade e em maior número, medida esta que facilitaria a
adesão da higienização das mãos antes e após os procedimentos por parte das
enfermeiras. Informamos que, no período da pesquisa, a UTIN em questão, não
disponibilizava de dispensadores de álcool gel individuais para cada RNPT, e que,
recentemente este problema foi solucionado, revelando a preocupação da equipe
de Enfermagem em utilizar estratégias para favorecer a adesão dos demais
profissionais atuantes na UTIN. Quanto às medidas de precaução padrão, a
porcentagem do uso de máscara descartável durante as técnicas e abertura do
material na técnica asséptica, resultou em baixos índices, de forma a não atender
as expectativas do estudo. Considerando os resultados, percebemos a
necessidade de maior sensibilização da atuante equipe de Enfermagem quanto
ao uso adequado e contínuo da higienização das mãos, do uso de máscaras e da
abertura do material na técnica asséptica durante o processo cuidativo ao RNPT
na UTIN, a fim de preencher esta lacuna percebida durante a pesquisa. Muito
ainda, necessita ser realizado por meio de pesquisas delineadas a partir da
prática e a adoção de estratégias educativas associadas ao envolvimento dos
profissionais. Seus resultados devem ser revertidos no fazer, transformando a
realidade e minimizando as divergências entre a prática e o idealizado,
proporcionando maior segurança e qualidade na assistência em saúde.
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AVALIAÇÃO DOS REGISTROS DA CADERNETA DE SAÚDE DA
CRIANÇA
Perdigão ELL1
Santos DMA dos2
Oliveira DL3
Lima ECC4
Lima MR5

Introdução: A caderneta de saúde da criança é um documento imprescindível
para a promoção da saúde infantil. A Agenda de Compromissos com a saúde
Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil, o Ministério da Saúde1
propõe, como eixos da assistência, as linhas de cuidado que privilegiam ações
como o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, incentivo ao
aleitamento materno e nutrição saudável, prevenção de distúrbios nutricionais,
imunização e atenção às doenças prevalentes, saúde bucal, saúde mental,
prevenção de acidentes e maus-tratos além de ações específicas dirigidas à
mulher e ao recém-nascido. No desenvolvimento dessas ações, a Caderneta da
Criança, apresenta-se como instrumento essencial de vigilância da saúde da
infantil, pois além de ser o documento onde são registrados os eventos mais
significativos da saúde infantil como gráficos, espaço para anotações de peso e
altura, apresenta também dicas e orientações sobre a saúde auditiva, visual e
bucal, prevenção de acidentes, o caminho esperado para o desenvolvimento
global, espaço para anotações de intercorrências clínicas, tratamentos efetuados,
esquema de suplementação profilática de ferro e vitamina A e o calendário básico
de vacinação. A caderneta deve ser apropriada pelas famílias, garantindo o
1
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cuidado integral com a criança e os seus direitos como cidadã. Para que isso
venha concretizar, é fundamental o preenchimento dos dados da Caderneta pelos
profissionais de saúde visto que estas informações servem de orientação àqueles
que cuidam da saúde, proporcionando efetivo acompanhamento do seu histórico
de saúde. Dessa forma a Caderneta de Saúde da Criança funciona como
ferramenta que proporciona integralidade do cuidado e o diálogo entre os
familiares e os profissionais de saúde, entendendo que esses últimos têm um
importante papel educativo. O grande desafio no manejo adequado da Caderneta
de Saúde da Criança encontra-se particularmente nas maternidades e nos
serviços da atenção básica, por serem estes os locais onde grande parte das
informações é gerada. O registro completo e correto das informações constitui
requisito básico para que a Caderneta de Saúde da Criança funcione como
instrumento de vigilância, comunicação, educação e promoção da saúde infantil.
A partir destas proposições e em discussões no Grupo de Estudo e Pesquisa na
Saúde da Família, da Criança e do Adolescente – GEPSFCA questionou-se:
como estão sendo registradas as informações na Caderneta da Criança?
Objetivos: Avaliar a qualidade do preenchimento da Caderneta de Saúde da
Criança; Identificar que informações referentes a saúde da criança não estão
sendo registradas pelos profissionais de saúde. Metodologia: Trata-se de estudo
documental exploratório com amostra aleatória simples de crianças menores de
cinco anos acompanhadas em Unidades Básicas de Saúde do município de São
Luís. As informações foram coletadas no período de junho a agosto de 2011
mediante verificação direta das Cadernetas. Para a coleta dos dados foi
construído roteiro de pesquisa com 19 questões objetivas referentes ao
preenchimento das informações da Caderneta. Foram avaliadas as Cadernetas
nos modelos 2007 e 2010 de crianças atendidas na Atenção Primária de Saúde
em um total de

cinco Unidades Básicas de Saúde. Foram analisadas 363

Cadernetas destas 232 do modelo 2010 e 131 de 2007. Resultados: No item
referente a identificação da criança em 83,0% das cadernetas essa informação
estava incompleta e 17,0% preenchidas totalmente. No que diz respeito aos
dados do nascimento da criança em 34,0% o dado do Apgar encontrava-se
preenchido, 11,0% registrada a idade gestacional e peso da criança na alta, 7,0%
apresentam a tipagem sanguínea do recém-nascido e 14,0% havia informação de
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aleitamento materno na primeira hora de vida. Todos os quesitos sobre gravidez,
parto e puerpério apresentaram percentual muito baixo, destacando-se o número
de consultas de pré-natal em 8,0% das cadernetas, suplementação de ferro
(10,0%) e imunização dupla adulto com 11,0%. Informações sobre condições
maternas que interferem na saúde do feto, como grupo sanguíneo, fator Rh,
sorologia materna para HIV, sífilis, hepatite B e toxoplasmose, imunização e
suplementação de ferro e vitamina A não foram preenchidas em proporção
próxima a um terço das cadernetas. Quanto à triagem neonatal 29,0% havia
registro sobre a realização do teste o pezinho. No quesito teste auditivo e teste
visual 40,0% e 46,0% respectivamente não estavam preenchidos. Apenas 10,0%
das Cadernetas apresentavam orientações para a alimentação na alta. A questão
referente ao Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do total de cadernetas
7,3% foi preenchida completamente,71% com registros incompletos e 21,0% não
havia nenhum registro. 17% das cadernetas apresentavam registro do perímetro
cefálico na folha de registro para o acompanhamento do crescimento. Em 31,0%
das

cadernetas

não

apresentavam

marcação

no

gráfico

de

perímetro

cefálico/idade, enquanto que, cerca de 85,0% dos gráficos peso/idade e
comprimento/idade estavam preenchidos ainda que parcialmente. Cerca de
95,0% das Cadernetas estavam com o Calendário Vacinal atualizado com registro
das doses aplicadas e aprazamento. Metade das cadernetas não apresentava
registros de acompanhamento de intercorrêcias ocorridas com a criança ou
acontecimento

de

saúde

relevante.

10,0%

apresentavam

registro

de

suplementação de ferro, e em 36,0% havia registro das doses de vitamina A.
Nenhuma caderneta apresentou algum registro sobre Pressão Arterial e
procedimentos de Saúde Bucal. Os registros sobre alimentação da criança
estavam presentes em apenas 17,0% das cadernetas e 6,0% apresentavam
anotações feitas pelos pais. Conclusão: A Caderneta de Saúde da Criança foi
implementada recentemente no ano de 2005 após revisão do Cartão da Criança.
A caderneta não apenas modificou o conteúdo do cartão da criança como
também trouxe uma nova concepção, pois o objetivo passou a ser a vigilância à
saúde integral à criança. No entanto, nenhuma caderneta foi preenchida
completamente e adequadamente. A maioria não continha as informações
consideradas básicas e essenciais para o acompanhamento da saúde da criança
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e por fim, algumas cadernetas não continham nenhum registro. Vários registros
importantes numa proporção elevada foram deixados em branco. Os melhores
percentuais

de

preenchimento

corresponderam

aos

itens

referentes

à

identificação da criança e dados do nascimento e o calendário de vacinação.
Sendo os hospitais e as maternidades os responsáveis, desde 2005, pela
distribuição das cadernetas e pelo preenchimento dos dados relacionados a
gravidez, parto e período neonatal, o baixo percentual de registros pode indicar
que este cenário ainda não foi incorporado na rotina de funcionamento dos
serviços, o que pode sugerir que a maioria das mães não receberam a caderneta
com as orientações necessárias ainda a maternidade. Os percentuais referentes
ao preenchimento das curvas de crescimento do perímetro cefálico, peso e
comprimento forma insatisfatórios, ressaltando-se a discrepância entre os
registros de perímetro cefálico e peso. Apenas 7,3% apresentam pelo menos
mais de três marcações referentes à vigilância do desenvolvimento, sugerindo
que há uma extrema necessidade de se valorizar o desenvolvimento
neuropsicomotor. Cerca de 95,0% das crianças estavam com as vacinas em dia e
devidamente registradas Este dado indica as seguintes situações: as crianças
estão comparecendo regularmente às unidades básicas de saúde, existindo o
contado entre os profissionais e os serviços de saúde e a crianças e seus
familiares. Entretanto a concepção de “cartão de vacinação”, construída
historicamente, ainda persiste nos dias atuais. A partir desse panorama conclui-se
que a utilização da Caderneta de saúde da criança como instrumento de
avaliação, monitoramento do crescimento e do desenvolvimento e a promoção da
saúde da criança não está devidamente aderida pelos serviços e profissionais de
saúde.

Semelhante

ao

que

foi

observado

com

o

desenvolvimento

neuropsicomotor e informações sobre o uso de ferro profilático, os registros de
pressão arterial e saúde bucal foram muito baixos. Vale reforçar que boa parte
dos problemas de saúde da população infantil ainda pode ser enfrentada com
uma política forte e adequada para a atenção básica e a Caderneta de Saúde da
Criança é capaz de integrar várias dessas ações que devem ser incorporadas às
práticas profissionais.
Descritores: Enfermagem; Saúde da Criança; Atenção Primária em Saúde.
Referências
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BRINQUEDO TERAPEUTICO NO PREPARO DA CRIANÇA PARA
PUNÇÃO VENOSA NO CENTRO ASSISTENCIAL CRUZ DE MALTA
Andrade PR1, Rocha MA2, Maia EBS3, Borba RIH4, Ribeiro CA5.
Introdução: Os avanços tecnológicos e as modificações nos cuidados com a saúde
resultaram na intensificação dos procedimentos pediátricos em diferentes cenários,
em adição à descoberta de soluções inovadoras e práticas seguras na assistência.
Embora muitos destes procedimentos sejam considerados seguros, eles continuam
sendo experiências estressantes e dolorosas, tanto para a criança como para seus
pais. Considerando tal realidade a assistência de enfermagem a essas crianças
exige a utilização de abordagens que permitam minimizar o estresse decorrente da
situação, de forma que seja o menos traumática possível. Essa forma de cuidado se
embasa na Assistência Atraumática, ou seja, um cuidado terapêutico que pressupõe
o uso de intervenções apropriadas para diminuir ou eliminar o sofrimento físico e
psicológico da criança e de sua família no sistema de cuidado à saúde e atende a
atual Política Nacional de Humanização que tem como objetivo a valorização dos
diferentes sujeitos que participam do processo de produção de saúde, buscando
suprir o despreparo dos profissionais para lidar com a dimensão subjetiva que a
prática de saúde propõe. Soma-se ainda, o que é garantido pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente segundo o qual é dever de todos zelar pela dignidade da criança e
do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento e
aterrorizante. Além disso, a literatura aponta que a situação de ser submetida aos
procedimentos pode ser agravada se sua realização não for conduzida de forma
correta, o que exige, além do manejo correto da técnica, que a criança seja
preparada para tais procedimentos. Para tanto, recomenda-se a utilização do
1. Enfermeira do Centro Assistencial Cruz de Malta. Mestre em Enfermagem. Doutoranda da Escola
Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP.
2. Enfermeira do Centro Assistencial Cruz de Malta. Graduada pela Escola Paulista de Enfermagem
da Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP.
3. Enfermeira Mestre em Ciências da Saúde. Professor Adjunto da Escola Paulista de Enfermagem da
Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP.
4. Enfermeira Doutor em Enfermagem. Professor Adjunto da Escola Paulista de Enfermagem da
Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP.
5. Enfermeira Doutor em Enfermagem. Professor Associado da Escola Paulista de Enfermagem da
Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP.
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Brinquedo Terapêutico, um modelo assistencial de enfermagem, indicado para todas
as crianças que vivenciam experiências atípicas para sua idade, que costumam gerar
ansiedade e serem ameaçadoras. Esta metodologia permite ao enfermeiro orientar a
criança para o procedimento e assim, favorece que as mesmas elaborem seus
medos, ansiedades e dificuldades, e passem a compreender e lidar com a
experiência de forma mais segura e tranquila, promovendo seu crescimento. Na
prática do cuidado percebemos que a criança saudável que comparece à Unidade
Básica de Saúde para a coleta de sangue, vivencia junto aos seus familiares,
sobretudo os pais, momentos de angústia pela mudança momentânea na sua rotina
e pelo desconhecimento do que vai lhe acontecer, do ambiente e das pessoas que
compõem a equipe de saúde. No intuito de prover um atendimento de qualidade
nesse contexto, no Centro Assistencial Cruz de Malta CACM, localizado na cidade de
São Paulo, são desenvolvidas ações de atendimento à saúde e de educação,
direcionadas às crianças e adolescentes. Dentre elas, ocorre semanalmente o
preparo da criança para a coleta de sangue, com o Brinquedo Terapêutico na
modalidade Instrucional (BTI) que objetiva explicar o procedimento a ela por meio de
sua demonstração e/ou dramatização, possibilitando-lhe visualizar e manusear os
materiais que serão utilizados ou brinquedos que os representem para que ela
vivencie esta experiência de maneira menos traumática. Objetivo: Descrever a
sistematização do preparo da criança e adolescente para a coleta de sangue com a
utilização do BTI em uma unidade ambulatorial. Metodologia: O preparo da criança
para a punção venosa vem sendo realizado há alguns anos no ambulatório do
Centro Assistencial Cruz de Malta, instituição filantrópica conveniada ao Sistema
Único de Saúde e a Prefeitura Municipal de São Paulo que mantém um Projeto de
Integração Docente Assistencial, com o Departamento de Enfermagem Pediátrica da
Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. Neste
ambulatório, o agendamento das crianças para a coleta de sangue é realizado
semanalmente, em dia predeterminado, separado da coleta de exames dos adultos.
O preparo com o BTI é feito pelas enfermeiras da instituição e durante o período
letivo, os alunos de graduação de uma universidade pública federal de São Paulo
também o fazem com a supervisão de um professor. As crianças das diversas faixas
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etárias são chamadas em grupos de cinco ou seis, conforme a ordem de chegada e
encaminhadas juntamente com seus pais ou responsáveis a uma das salas do
ambulatório. Nesta, as crianças e suas famílias são acomodadas em uma ampla
mesa com cadeiras, as enfermeiras/alunos se apresentam e explicam aos pais sobre
a importância do BTI e que este preparo atende à legislação do Conselho Federal de
Enfermagem, segundo a qual o enfermeiro deve utilizar o BT na assistência à criança
e sua família. Os lactentes, na maioria das vezes são chamados para a punção
venosa antes das crianças maiores, já que o preparo dos mesmos pode ser realizado
na sala de procedimento, com métodos de distração, como brinquedos coloridos e
sonoros. Quando as crianças chegam à sala de preparo, os bonecos de pano e os
materiais de utilização para a punção venosa, tais como: seringas, scalpes, garrote,
tubos de coleta de sangue, álcool a 70%, algodão e esparadrapo, que serão
utilizados na dramatização, já estão dispostos sobre a mesa. Inicialmente as
enfermeiras contam uma história ilustrativa de uma criança que veio ao ambulatório
para colher sangue, história, que costuma ser contada com a ajuda e participação
das crianças e suas famílias enquanto, concomitantemente as enfermeiras
reproduzem nos bonecos de pano todas as etapas do procedimento que será
realizado. Depois da encenação, as crianças são convidadas a dramatizar o referido
procedimento no boneco de pano, fazendo uso de todos os materiais reais dispostos
na mesa, sendo acompanhadas pelas enfermeiras e/ou graduandos.

Após, as

crianças vão sendo chamadas à sala de procedimento uma a uma, acompanhadas
pela mãe ou seu acompanhante e pela pessoa que realizou seu preparo. Ao chegar
à sala de procedimentos, um ambiente acolhedor e humanizado é estabelecido: a
mãe é convidada a sentar-se e a criança é colocada em seu colo com o braço
apoiado sobre uma cadeira ou braçadeira, ou em uma cadeira, se for maior e assim
o desejar. As enfermeiras cantam músicas infantis, fazem uso de parlendas e outros
brinquedos adequados para cada faixa etária, a fim de distraí-las. Ao término da
punção venosa é colocado um curativo colorido no local da punção e a criança é
parabenizada pela sua superação perante o procedimento. No sentido de avaliar
como a população assistida na instituição, percebe essa intervenção, foi realizado,
recentemente, um estudo junto aos pais e acompanhantes das crianças que são
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preparadas com o BTI para a punção venosa. Seus resultados evidenciaram que
eles aprovam essa estratégia de preparo e acreditam que ela favorece o
conhecimento sobre o procedimento, diminui o medo, acalma e promove a
segurança deles e da criança, além de constituir-se em um atendimento de
enfermagem humanizado e de qualidade à criança e á família, e representar um
avanço da assistência de enfermagem. Considerações finais: Consideramos que
em nossa prática assistencial esta atividade tem se mostrado como uma ferramenta
de fortalecimento de relações entre o enfermeiro, a criança e a sua família, além do
que, é um instrumento facilitador para que assistência seja realizada em sua
universalidade, compreendendo a criança enquanto um sujeito de direitos e que seja
respeitado como tal, para que assim possa superar as adversidades que uma
situação traumática possa vir a acarretar. Este modelo implantado e sistematizado
do BTI no ambulatório do CACM oferece sustentação suficiente para que esta
intervenção de enfermagem seja replicada e implantada em todos os espaços
ambulatoriais, Unidades Básicas de Saúde e em laboratórios para que todas as
pessoas sejam beneficiadas, especialmente nossas crianças e seus familiares.
Referências:
Hockenberry MJ, Wilson D, Winkelstein ML. Wong fundamentos de Enfermagem
Pediátrica. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2006.
Conceição CM, Ribeiro CA, Borba RIH, Ohara CIV, Andrade PR. Brinquedo
terapêutico no prepara da criança para punção venosa ambulatorial: percepção dos
pais e acompanhantes. Esc Anna Nery.2011; 15 (2):346-353.
Ribeiro CA, Borba RIH, Rezende MA. O brinquedo na assistência à saúde da
criança. In: Fujimori E, Ohara CVS. Enfermagem e a saúde da criança na atenção
básica. Barueri: Manole; 2009. p.287-98.
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CARACTERIZAÇÃO

DO

PERFIL

DOS

RECÉM-NASCIDOS

EGRESSOS DE UNIDADE NEONATAL COM CONDIÇÃO CRÔNICA
Tavares TSI
Sena RRII
Duarte EDIII
Noelly-Silva- BCIV
Paula CMV

Introdução: Os avanços na assistência em Unidades de Terapia Intensiva
Neonatal (UTIN) nas últimas décadas proporcionaram uma redução da
mortalidade de recém-nascidos de alto risco. A incorporação de novas tecnologias
e a especialização dos profissionais nas unidades neonatais possibilitaram
aumentar a sobrevida de neonatos com malformações congênitas ou afecções
perinatais, como os recém- nascidos prematuros e com baixo peso ao nascer.
Entretanto, é relevante considerar que os recém-nascidos sobreviventes após
longo período de internação em UTIN apresentam maior risco de desenvolver
morbidades e incapacidades, em decorrência da condição de saúde ao
nascimento e do tratamento intensivo, sendo importante considerar seu
prognóstico em longo prazo(1).

Estudos internacionais têm evidenciado um

aumento das condições crônicas na infância, determinando uma necessidade de
cuidados de saúde além do habitual para essa fase, sendo importante obter
dados de prevalência dessas condições para o adequado planejamento da
assistência à saúde. As condições crônicas incluem condições com base
biológica, psicológica ou cognitiva, que duraram ou tem potencial para durar um
I

Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais (FAPEMIG). Pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Ensino e Prática de
Enfermagem (NUPEPE) da Escola de Enfermagem da UFMG.
II
Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Emérita da Escola de Enfermagem da UFMG.
Coordenadora do NUPEPE.
III
Enfermeira. Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente. Professora Adjunta do Departamento de
Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG. Pesquisadora do
NUPEPE.
IV
Discente do 7º período de Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da UFMG. Bolsista de
iniciação científica do NUPEPE pela FAPEMIG.
V
Discente do 7º período de Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da UFMG. Bolsista de
iniciação científica do NUPEPE.
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ano e que produzem seqüelas como: limitações de função, atividade ou papel
social; dependência de medicamentos, alimentação especial, tecnologia médica
ou dispositivo de apoio; e necessidade de cuidados de saúde acima do usual para
a idade da criança ou acomodações diferenciadas em casa ou na escola(2). No
Brasil, o acompanhamento dos egressos de UTIN ainda é limitado em relação ao
conhecimento da evolução das crianças e das especificidades das intervenções
que estas e suas famílias necessitam. Observa-se, na assistência ao recémnascido egresso de unidades neonatais, desarticulação entre os serviços
hospitalares, ambulatoriais e da atenção básica, além de orientação insuficiente
da família sobre o seguimento da criança(1). Nesse sentido, é importante
compreender como as condições de nascimento e a internação em unidades
neonatais repercutem no prognóstico dos recém-nascidos de alto risco para
planejar a continuidade de seus cuidados de saúde. Objetivo(s): Identificar o
perfil e descrever as necessidades de cuidado das crianças egressas de unidades
de assistência ao neonato de alto risco com condição crônica. Metodologia: Este
trabalho corresponde à primeira fase da pesquisa “A continuidade do cuidado às
crianças em condições crônicas: desafios e potencialidades para a construção da
integralidade”. Realizou-se um estudo quantitativo, descritivo e retrospectivo, por
meio de busca em prontuários de egressos da unidade neonatal de um hospital
filantrópico do estado de Minas Gerais no período de 1 fevereiro de 2010 a 31
janeiro 2011. Nesse período, foram identificadas 1142 crianças e analisados os
prontuários de 1080 dessas, pois 62 prontuários não foram localizados. A coleta
dos dados foi orientada por um roteiro de análise documental elaborado
considerando a definição de condição crônica na infância. Foram estabelecidos
como critérios de inclusão diagnósticos e necessidades de cuidado, com base em
busca realizada na literatura sobre as patologias neonatais e seu prognóstico.
Atenderam aos critérios definidos 133 crianças. Utilizou-se para a análise técnicas
de estatística descritiva, por meio do software SPSS 19.0. A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Secretaria Municipal de Saúde de
Belo Horizonte (parecer número 0004.0.439.000-10A) e pelo Comitê de Ética do
cenário da pesquisa. Resultados: Evidenciou-se que 133 crianças apresentavam
no momento da alta diagnóstico com repercussão no seu crescimento e
desenvolvimento ou demanda de cuidados especiais, o que corresponde a
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12,31% dos egressos da UTIN no período do estudo. Dentre as crianças incluídas
no estudo 69,17% nasceram pré-termo, sendo que 47,37% apresentavam idade
gestacional menor que 32 semanas. Em relação ao peso de nascimento,
contatou-se que 66,92% apresentavam baixo peso, dessas 19,55% tinham peso
menor ou igual 1000g, 19,55% peso maior que 1000g e menor ou igual a 1500g e
27,82% peso maior que 1500g e menor ou igual a 2500g. Estes dados reforçam
os achados de outros estudos referentes ao maior risco para déficits no
desenvolvimento de recém-nascidos prematuros em relação aos bebês nascidos
a termo, bem como ao aumento da morbidade neonatal a medida em que diminui
a idade gestacional(3). Das 133 crianças, 42,86% permaneceram até 30 dias
internados, 20,30% até 60 dias, 15,04% até 90 dias, 9,02% até 120 dias e 12,78%
mais de 121 dias, verificando-se um tempo mínimo de 1 dia e máximo de 382
dias. Durante a internação, 73,68% delas utilizaram ventilação mecânica, sendo
que 21,05% utilizaram por período maior que 7 dias e menor ou igual a 21 dias e
27,07% por período maior que 21 dias, constatando-se um tempo máximo de 165
dias. Até o momento da alta as crianças incluídas no estudo apresentavam pelo
menos um diagnóstico relacionado aos seguintes grupos: neurológico (48,87%),
pulmonar (35,34%), cardíaco (31,58%), gastrintestinal (41,35%), renal (2,26%) ou
outros

(32,33%),

como

distúrbios

congênitos,

metabólicos,

genéticos

e

infecciosos. Os diagnósticos mais recorrentes foram doença do refluxo
gastresofágico

(36,09%),

displasia

broncopulmonar

(23,31%),

convulsões

(20,30%), hemorragia intraperiventricular (16,54%) e dilatação ventricular (8,27%).
Estudo de revisão sobre o desenvolvimento inicial de crianças ressalta que
crianças com menor idade gestacional, pequenas para a idade gestacional e com
anormalidades

neurológicas,

como

as

hemorragias

intraventriculares,

apresentaram mais problemas no desenvolvimento em relação a bebês
saudáveis. A doença pulmonar crônica, entre as intercorrências apresentadas
pelos bebês no período de internação hospitalar, é considerada agravante ao
estado de saúde e pode comprometer o desenvolvimento neuromotor,
ocasionando seqüelas neurológicas e atrasos nos movimentos e na linguagem(3).
Dessas 133 crianças, 15 (11,28%) foram transferidas para outro hospital e 118
(88,72%) foram para o domicílio. Evidenciou-se que as 118 crianças que foram
para o domicílio apresentavam, no momento da alta, necessidade de cuidados
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diferenciados em relação ao acompanhamento do desenvolvimento (53,39%), uso
de tecnologia (7,63%) e dependência de medicamentos (60,17%). Em relação ao
acompanhamento do desenvolvimento, prevaleceu o encaminhamento para
neurologista (39,83%). Quanto à dependência de tecnologia, evidenciou-se o uso
de gastrostomia ou jejunostomia (5,93%), de traqueostomia (2,54%), de
oxigenoterapia (1,69%) e de derivação ventrículo peritoneal (1,69%). No que diz
respeito à dependência de medicamentos, prevaleceu o uso dos: procinéticos
(33,90%), anticonvulsivantes (17,80%), broncodilatadores (5,93%), diuréticos
(5,93%) e corticosteróides (5,08%). Dados semelhantes foram identificados em
relação

à

dependência

de

tecnologia

em

estudo

sobre

crianças

em

acompanhamento ambulatorial. Em metade das crianças desse estudo a
dependência de tecnologia começou com menos de um mês de vida, devido a
doenças de base congênitas (70%), relacionadas principalmente ao sistema
nervoso central (50%), como encefalopatias e hidrocefalias. A maioria da
população desse estudo (87,5%) é dependente de algum tipo de suporte
medicamentoso e no acompanhamento o fisioterapeuta motor é o profissional
mais utilizado (60,4%). Os autores ressaltam que os resultados diferem daqueles
de estudos com crianças acompanhadas no domicílio, pois essas são acometidas
principalmente por doenças ligadas ao sistema respiratório e são acompanhadas
principalmente por enfermeiros. Os autores enfatizam a necessidade de uma rede
de cuidados com serviços organizados em níveis crescentes de complexidade e
planejados mediante critérios epidemiológicos, com definição e conhecimento da
clientela a ser atendida(4). Entretanto, estudos desenvolvidos em diferentes
estados brasileiros demonstraram em relação à assistência aos egressos das
UTINs acesso restrito aos serviços de saúde e baixa estruturação e articulação da
rede(1,5). A oferta de serviços com competência para prestar esse tipo de
atendimento é menor que a demanda, ocasionando dificuldade e demora em
iniciar o tratamento e conseguir as tecnologias necessárias(5). Conclusões: A
prematuridade e o baixo peso tem sido determinantes da internação nas unidades
neonatais. A dependência de suporte ventilatório tem contribuído para o tempo de
internação prolongado e, possivelmente, para o desenvolvimento de condições
crônicas. Constatou-se que as crianças do estudo requerem maior freqüência e
complexidade de cuidados tanto nos serviços de saúde, no acompanhamento do
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desenvolvimento neuropsicomotor com profissionais de diversas categorias,
quanto no domicilio, onde a família precisa conviver com a necessidade de
aparato tecnológico e medicações de uso contínuo. Diante disso, a família,
possivelmente, precisará modificar os cuidados habituais para corresponder as
especificidades dessa criança. Observou-se que o aparato tecnológico utilizado
pela maioria dessas crianças no domicilio apresenta menor densidade, sendo
importante investigar sobre a situação das crianças dependentes de maior
densidade tecnológica e a repercussão dessa situação na sua desospitalização,
comprometendo o retorno ao domicílio.

Referências:
1) Viera CS, Mello DF. O seguimento da saúde da criança pré-termo e de baixo
peso egressa da terapia intensiva neonatal. Texto Contexto Enfermagem. 2009;
18(1):74-82.
2) Van Der Lee JH, Mokkink LB, Grootenhuis MA, Heymans HS, Offringa M.
Definitions and measurement of chronic health conditions in childhood: a
systematic review. JAMA. 2007; 297(24):2741-51.
3) Formiga CKMR, Linhares MBM. Avaliação do desenvolvimento inicial de
crianças nascidas pré-termo. Rev. esc. enferm. USP. 2009; 43(2):472-480.
4) Gavazza CZ, Fonseca VM, Silva KS, Cunha SR. Utilização de serviços de
reabilitação pelas crianças e adolescentes dependentes de tecnologia de um
hospital materno-infantil no Rio de Janeiro, Brasil. Cad. Saúde Pública. 2008;
24(5):1103-11.
5) Meio MDBB, Magluta C,

Mello RR, Moreira MEL. Análise situacional do

atendimento ambulatorial prestado a recém-nascidos egressos das unidades de
terapia intensiva neonatais no Estado do Rio de Janeiro. Ciênc. saúde coletiva.
2005; 10(2):299-307.
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Assistência ao Paciente.
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CLASSE HOSPITALAR: UMA POLÍTICA EDUCACIONAL PARA CRIANÇAS
HOSPITALIZADAS
CAMARA, JJC1; CAMARA, JLC2; ARAGÃO MAM3; VIEGAS, CGC4; MORAIS,
RFC5.

Introdução: Classe hospitalar é uma modalidade de ensino prevista na legislação
brasileira que possibilita o acompanhamento educacional de crianças e
adolescentes hospitalizados1. A classe hospitalar traz uma abordagem de
compromisso com a manutenção e efetivação dos direitos à educação e saúde
garantido pela Constituição Federal de 1988, pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/963. No
contexto hospitalar, devido a alguma patologia, o direito de ser criança é sufocado
pelas rotinas e práticas hospitalares que tratam a criança somente como aquele
que inspira e necessita de cuidados médicos2. Porém, o ser humano caracterizase como um ser de conhecimento, relacionando-se com o mundo, com a
realidade que o cerca e consigo mesmo, marcado pela busca do conhecimento.
Dessa forma, enfatiza-se a necessidade da continuidade das atividades escolares
no ambiente hospitalar, onde hospital, família, e escola estarão vinculados na
busca de garantir os direitos, tanto de saúde, como também, de educação para a
comunidade assistida, que servirá como um estímulo aos pacientes na busca de
sua recuperação e inserção no mundo do conhecimento2. Diante da realidade
1

Enfermeira, Arte-educadora, Especialista em Docência do Ensino Superior, Integrante do
Serviço de Transplante Renal do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão,
Aluna Especial do Mestrado em Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão/Brasil. Email: janaicamara@gmail.com
2
Pedagoga, Especialista em Educação Especial e Educação, Cultura e Sociedade. Pedagoga da
Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Estadual de Educação, São
Luís/Maranhão/Brasil.
3
Enfermeira, Especialista em Saúde da Família e Docência do Ensino Superior, Professora
Substituta do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão e Docente do Instituto
Florence do Ensino Superior Maranhão/Brasil.
4
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hospitalar e distante das atividades escolares, entende-se que a necessidade de
aprendizagem (educação e saúde), além de outras, estarão comprometidas.
Neste sentido o estudo apresenta a discussão de classe hospitalar e sua inserção
enquanto núcleo de educação formal no ambiente hospitalar, para crianças
hospitalizadas. Objetivo: Caracterizar a classe hospitalar e sua inserção
enquanto educação formal no ambiente hospitalar. Metodologia: Trata-se de um
estudo de natureza reflexiva, que traz uma fundamentação sobre a abordagem
conceitual da classe hospitalar, apresenta uma contextualização dessa política no
ambiente hospitalar, propõe os elementos trabalhados na classe hospitalar, e o
papel desempenhado pela equipe multiprofissional. Essa reflexão centra-se na
abordagem frente aos aspectos referentes ao direito à saúde e à educação.
Resultados: Abordagem conceitual – a classe hospitalar é definida como uma
modalidade de atendimento escolar prestada a indivíduos internados ou em
acompanhamento ambulatorial em hospitais1. Tomando-se como perspectiva de
análise a abordagem dialética da realidade social, observa-se que a prática da
classe hospitalar deva ser compreendida enquanto uma práxis, ou seja, uma
ação-reflexão voltada para a emancipação do ser humano concreto, no caso as
crianças e adolescentes em situação de internação hospitalar5. Há necessidade
da implantação da classe hospitalar em todos os hospitais pediátricos, visando a
garantia do direito à educação para crianças e adolescentes com internação
hospitalar3. Mesmo que aparentemente seja contraditório, e a contradição
segundo a dialética é o que move a história, os profissionais envolvidos no
processo de curar, cuidar e educar devem desenvolver uma práxis que garanta de
um lado o direito à saúde e do outro lado o direito á educação5. Contextualização
da política de inserção no ambiente hospitalar - a realidade nacional mostra
que a maior demanda infantil em ambiente hospitalar se volta à faixa etária menor
de 2 anos (educação infantil) e à faixa etária dos 6 aos 10 anos (as chamadas
séries iniciais), evidenciando a necessidade de atendimento escolar4. Para muitas
crianças, talvez o trabalho educativo no hospital seja a oportunidade de recuperar
os laços com o aprender e mobilizar energias para o desejo de cura ou retomada
de projetos afetivos com o viver e com a recriação da vida e saúde, uma vez que
o trabalho pedagógico instaura uma relação propriamente educativa (de
desenvolvimento psíquico e cognitivo) e de autorização ao aprender-crescer-
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desenvolver-se4. Elementos trabalhados – um aspecto a ser considerado é o
objetivo principal da classe hospitalar que se encontra descaracterizado em
alguns projetos implantados nos hospitais, os quais vislumbram somente o lado
terapêutico e lúdico, sendo caracterizado apenas como atividade lúdica e
recreativa, enquanto que o objetivo da classe hospitalar nos remete à educação
formal, iniciação e continuação do processo educativo3. Sendo que o atendimento
na classe hospitalar dá ênfase na aprendizagem escolar, com a construção dos
processos pedagógicos, enfatizando os aspectos cognitivos, procedimentais,
afetivos

e

éticos2.

O

papel

da

equipe

multiprofissional

–

Para

o

desenvolvimento das atividades educativas, se requer um trabalho interdisciplinar,
o que envolve uma equipe de vários profissionais, entre os quais a presença de
pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos,
terapeutas ocupacionais, educadores físicos e educadores de outras áreas4. Esse
trabalho interdisciplinar requer uma visão de totalidade do processo, tanto do
ponto de vista da relação entre os procedimentos no campo da saúde e aqueles
do campo da educação; como também da percepção que as instituições sociais
envolvidas – hospital, escola, família – fazem parte de um todo social, e, portanto,
não podem isolar e fragmentar as suas ações2. Conclusão: Vimos que o papel da
educação no hospital e, com ela, o do professor, é propiciar à criança e ao
adolescente o conhecimento e a compreensão da sua existência, buscando
ressignificar e estabelecer novas relações mesmo diante dessa limitação neste
momento da sua vida. Dessa forma, o profissional da classe hospitalar além de
acolher a ansiedade e as dúvidas desses sujeitos, deve também propiciar
situações coletivas de reflexão sobre elas, levando-os a construir conhecimentos
que contribuam para uma nova compreensão de sua existência. Diante dos
argumentos apresentados se reafirma a relevância social e educacional das
ações de escolarização hospitalar, pelo fato principalmente de possibilitar a
assistência educacional às crianças e aos adolescentes, evitando com isso que
estejam sujeitas à exclusão social, ou expostas ao agravamento das suas
condições de vida, levando-os a prejuízos irreparáveis em seu desenvolvimento e
aprendizagem.
Descritores: Classe Hospitalar. Criança. Saúde e Educação.
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COBERTURA

VACINAL

DO

ESQUEMA
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ATÉ

O

SEGUNDO ANO DE VIDA, SÃO LUIS, MARANHÃO.
Queiroz, LLC *,
Mochel, EG **.

INTRODUÇÃO: A vacinação constitui uma importante medida para a
prevenção de doenças e a avaliação de sua eficiência é fundamental para
garantir o sucesso dos programas de imunização1. A cobertura vacinal definida como o percentual de uma população- alvo que foi vacinada - nos
chamados países em desenvolvimento, é um importante indicador de saúde
das populações e da qualidade da atenção dispensada pelos serviços, ainda
está aquém da esperada2. O estudo desse indicador, além de apontar aspectos
da saúde infantil e da atuação dos serviços, subsidia o processo de
planejamento, especialmente a reestruturação das ações3. A identificação da
cobertura vacinal e dos fatores responsáveis pelo retardo ou pela falta de
imunizações é fundamental para a adequada monitorizarão dos programas de
vacinação e para se identificar e atingir as crianças que não são vacinadas
adequadamente2. No Brasil, especialmente a partir de 1973, quando o
Ministério da Saúde criou o PNI (Programa Nacional de Imunizações), vem
sendo realizadas pesquisas de avaliação da cobertura vacinal no intuito de
monitorar o cumprimento da meta de vacinar 100% das crianças menores de
um ano com todas as vacinas do esquema básico4. E este programa, com mais
de três décadas de existência, tem desempenhado papel fundamental no
controle de importantes doenças imunopreveníveis, atingindo atualmente altas
taxas de cobertura vacinal em praticamente todo território nacional. A cobertura
vacinal tem sido estimada no país a partir dos dados de produção dos serviços
de cada uma das unidades de vacinação e das estimativas populacionais do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou então pelo número de
recém-nascidos do Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC). A
ocorrência de epidemias na vigência de estimativas de coberturas altas tem
demonstrado a imprecisão dessas estimativas4 , o que indica que a construção
deste indicador está sujeita à importante erro de registro, transcrição,
estimativa de população alvo e outros. Esta situação instaura a necessidade de
se aprimorar as estratégias de avaliação do programa, tanto na busca de
*Enfermeira. Mestranda em Saúde Materno-Infantil. UFMA.E-mail:lorenalcq@yahoo.com.br.
** Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem
da Universidade Federal do Maranhão e do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil
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indicadores mais precisos, quanto na mensuração e no entendimento das
desigualdades sociais relacionadas à cobertura vacinal5. Entende-se que a
efetividade do programa de imunização, mensurada através da cobertura
vacinal de uma população, está condicionada pelo sistema de saúde, pelo
próprio programa de imunização e pelas características da população5.
OBJETIVOS: Descrever a cobertura vacinal em crianças de 0 a 18 meses de
idade residentes no município de São Luís - MA. METODOLOGIA: Os dados
utilizados no estudo são provenientes do inquérito de cobertura vacinal nas
áreas urbanas das capitais brasileiras, uma pesquisa multicêntrica, realizado
no ano de 2007/2008, abrangendo as 26 capitais brasileiras mais o Distrito
Federal, realizado pelo Centro de Estudos Augusto Leolpoldo Ayrosa Galvão
(CEALAG) do Departamento de Medicina Social, Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP).

Adotou-se como

pressupostos uma cobertura esperada de 80%, nível de significância de 0,05,
precisão da estimativa de 0,07, efeito do desenho de 1,5 e estimativa de
perdas de 0,10. O estudo seguiu a metodologia preconizada pela Organização
Pan-Americana da Saúde para a realização de inquéritos de cobertura vacinal.
As informações foram obtidas por meio de questionário estruturado e aplicado
em entrevistas domiciliares, realizadas por entrevistadores treinados e
supervisionados, onde foram coletadas informações concernentes à vacinação
das crianças. As fontes de informação utilizadas foram a caderneta de
vacinação da criança, da qual se copiavam os dados referentes às doses e
datas de aplicação das vacinas. Para a análise dos fatores associados à
vacinação

as

seguintes

variáveis

independentes

demográficas

e

socioeconômicas foram selecionadas: sexo, cor/raça, ordem de nascimento,
número de filhos, trabalho e escolaridade materno, situação conjugal e
aglomeração intradomiciliar. As entrevistas foram digitadas em banco de dados
e o processamento e a análise dos mesmos foram feitos com o Epi-Info
Windows, versão 3.4.3. A porcentagem de doses aplicadas e os intervalos de
confiança foram calculados levando em consideração o efeito do desenho. A
associação entre as diversas variáveis e a vacinação referida foi verificada pelo
teste qui-quadrado com nível de 5% de significância. Definiu-se como esquema
vacinal completo as doses de cada uma das vacinas com aplicação prevista
para o primeiro ano de vida (três doses de vacina oral contra a poliomielite,
*Enfermeira. Mestranda em Saúde Materno-Infantil. UFMA.E-mail:lorenalcq@yahoo.com.br.
** Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem
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contra a hepatite B e tetravalente (difteria, tétano, coqueluche e Haemophilus
influenzae tipo B), acrescentada à tríplice viral. O protocolo da pesquisa foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário/UFMA,
sob Parecer de nº 33104-1729/2007. RESULTADOS: Há maior proporção de
meninas, havendo um predomínio de crianças brancas à medida que se
elevam os níveis de escolaridade e renda da família. A distribuição da
cobertura vacinal por setores censitários é heterogênea, encontrando-se as
piores coberturas geralmente nos dois extremos. A BCG foi a vacina de melhor
cobertura e observa-se uma diferença significativa entre os dados de produção
e os dados obtidos através do inquérito. Das 630 entrevistas previstas foram
realizadas 561 (89%). Ao se analisar as características sócio demográficas,
percebem-se vários fatores que influenciam no não cumprimento do calendário
básico na idade preconizada. As Coberturas vacinais aos 18 meses (doses
válidas) inferiores ao desejado, exceto para BCG (96% de cobertura). A
Cobertura vacinal (doses válidas), esquema básico completo para o conjunto
das vacinas, a cobertura é de apenas 51%. Os dados do inquérito tiveram um
resultado muito aquém quando comparados com os dados administrativos.
CONCLUSÃO: Os resultados sugerem que inquéritos de cobertura vacinal
deveriam ser realizados frequentemente. Além disso, é importante treinar os
funcionários das salas de vacinação para que preencham adequadamente os
dados de vacinação, intensificar a divulgação do calendário oficial de
imunização aos profissionais de saúde e facilitar o acesso da população aos
serviços de saúde. A avaliação da cobertura vacinal contribui para obtenção de
respostas relacionadas à efetividade da ação para detectar se a população
infantil encontra-se imunizada, além da identificação de pontos frágeis das
atividades de vacinação.

Palavras-chaves: Enfermagem, cobertura vacinal, vacinação.
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COMPREENDENDO A ESSÊNCIA DO CUIDAR DE UMA CRIANÇA
COM CÂNCER1
Amador DD2
Machado AN3
Collet N4

Introdução: O processo de adoecer infantil traz consigo repercussões que
fragilizam e vulnerabilizam criança e família(1). Ao adentrar no universo familiar e
nos diversos aspectos do contexto da criança com câncer, percebe-se que existe
uma relação que fica sobremaneira evidenciada: o vínculo criança/cuidador
principal. As dimensões de ser cuidador de um filho com câncer ultrapassam as
dimensões do cuidado, expressando-se por comportamentos e ações mediadas
pela relação profunda que se estabelece com a criança e pela necessidade de
afastar a possibilidade de perdê-la(2). No anseio de evitar o pior, ou seja, a perda
do filho pela doença, o familiar estabelece uma relação de dependência com a
criança buscando força para superar as incertezas que o futuro pode trazer.
Objetivo: compreender os significados que os cuidadores familiares atribuem ao
cuidar. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, desenvolvida com
familiares cuidadores de crianças com câncer, assistidas pela Casa da Criança,
instituição que faz parte do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer da Paraíba
1

Área Temática: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e

família
2

Enfermeira, aluna do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPB, João

Pessoa – PB, Brasil, Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Criança e
do Adolescente - GEPSCA, Bolsista REUNI. (dani_doulavince@yahoo.com.br).
3

Aluna da Graduação em Enfermagem da UFPB, João Pessoa – PB, Brasil, Membro do

Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente – GEPSCA.
Bolsista PIBIC/CNPq. (amandanmachado@hotmail.com).
4

Enfermeira, Doutora em Enfermagem pela EERP-USP, Professora do Departamento de

Enfermagem em Saúde Pública e Psiquiatria do Centro de Ciências da Saúde da UFPB,
Docente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, João Pessoa – PB, Brasil,
Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente –
GEPSCA. (neucollet@gmail.com).
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(NACC-PB), localizado na cidade de João Pessoa-PB. Participaram do estudo
nove cuidadores de crianças com diagnóstico de neoplasia há pelo menos 30
dias, com algum grau de parentesco, e que estavam acompanhando a criança no
local da pesquisa durante o período de coleta. O material empírico foi produzido
por meio da técnica de entrevista, com um roteiro semiestruturado, realizada entre
os meses de Fevereiro e Abril de 2011. Para análise e interpretação dos dados,
as entrevistas foram transcritas na íntegra e os dados submetidos à Análise de
Discurso de linha francesa(3). O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em
Pesquisa e foi aprovado sob o protocolo 04/11, sendo obedecidas as
determinações da Portaria 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, e os sujeitos
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A solicitação de
participação no estudo foi feita verbalmente, durante as visitas na instituição,
ocasião em que foram informados os objetivos do estudo, o anonimato e a
garantia de desvinculação a qualquer momento, sem nenhuma espécie de
prejuízo. Resultados e Discussão: Ao analisar a discursividade dos cuidadores,
apreendemos uma compreensão do cuidar como uma dádiva ou uma
necessidade, na qual foi possível se revelar a responsabilidade assumida de
diferentes dimensões. Em alguns fragmentos discursivos é possível compreender
o cuidar como um objetivo de vida, uma dádiva de Deus. No cerne do discurso
percebe-se uma dedicação singular de quem se vê essencialmente no papel de
cuidador, protetor, suporte para a criança: “Cuidar da minha filha... nossa! Ela é
meu objetivo de vida, às vezes eu olho para ela e digo ‘você é a minha razão de
viver, e então, cuidar para mim... eu vou passando pelas coisas e as pessoas da
minha cidade quando me olham falam ‘essa mulher se tranca’, mas não gente,
não é tão sofrido assim, eu estou cuidando do que é meu, eu quero que ela se
recupere” (Rosa). “Cuidar é dar o máximo de si. Resumindo tudo: você tem que
viver para ele, esquecer um pouquinho de você e viver somente para ele, a gente
tem que abrir mão de tudo, da nossa vida, principalmente num caso desses, não
é? Dar o máximo de si” (Girassol). No discurso desses cuidadores é possível
apreender o significado dado ao cuidar, o valor atribuído às ações e renúncias do
familiar que está afetivamente envolvido para se dedicar à atender às
necessidades da criança. A relação ser cuidado e cuidador, muitas vezes, se
mostra tão profunda que há uma abdicação de si em função do outro. Ao
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compreendermos o uso da metáfora por Rosa “essa mulher se tranca”,
percebemos que ela revela o que é dito pelos outros com certa consciência do
caráter verídico do termo. O “trancar” se desvela no isolamento que essa mãe
tomou para si para se dedicar exclusivamente aos cuidados da filha e, para ela,
isso significa cuidar. Não se trata de uma sobrecarga e sim de uma dádiva, uma
função socialmente construída e que esta mãe toma para si tornando-se
corresponsável pelo estabelecimento do bem estar da filha. Ao vivenciar a luta
pela vida do filho, protegendo-o e sendo suporte, a mãe é capaz de sentir-se mais
mãe(4). Há uma redescoberta do seu próprio papel e de tudo que é capaz de fazer
após a descoberta de câncer da criança, pois há uma percepção do seu valor e
da sua capacidade de superar qualquer obstáculo, ultrapassando todos os limites
na luta pela vida do filho. Nesse sentido, é possível enxergar a amplitude dos
desdobramentos que o cuidar tem sobre a vida de cada um dos envolvidos,
percebendo-se nos fragmentos discursivos a tentativa de prover a outrem as
condições suficientes ao enfrentamento e adaptação às circunstâncias. Os
fragmentos discursivos também revelam que esses cuidadores precisam enfrentar
a opinião de outros, geralmente negativa e de desvalor, como revela Rosa:
“quando me olham falam ‘essa mulher se tranca’” ou Tulipa: “o pessoal diz ‘mas
rapaz, você cuida com tanto carinho dos seus filhos, mas sua mulher lá grávida...
vocês vivem de que?’”. Em ambos os discursos, esses cuidadores reagem se
mostrando fortes e conscientes do seu papel na superação das adversidades
diversas que permeiam o cotidiano da criança, sendo esta uma forma de negação
de si a partir da realização e afirmação do outro. Outro aspecto importante nesses
fragmentos é que o ato de cuidar não surgiu como uma obrigação para esses
cuidadores, as circunstâncias determinaram a escolha da renúncia de si para a
dedicação na recuperação da saúde da criança. Assim, na perspectiva desses
familiares, podemos compreender que quando este papel é assumido em sua
totalidade o cuidador não permite ser substituído: “Eu acho que nada melhor do
que a mãe para tomar conta do filho, porque a mãe tem aquele cuidado, que é
bem diferente... [...] Com mais amor, com mais atenção, eu acho” (Cravo). “Hoje
eu penso, eu preciso estar aqui para cuidar dele. Eu sei quem tem outras
pessoas, mas vou te dizer, ninguém cuida como a mãe não, eu daria a minha vida
por ele” (Angélica). Nesses fragmentos discursivos observa-se que os cuidadores
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não admitem a possibilidade de delegar a outra pessoa o cuidado à criança, e
tomam para si a responsabilidade de proporcionar bem estar ao filho. O encargo
assumido pelos familiares tem suas raízes na percepção da criança como um ser
vulnerável e dependente e na posição dos pais como guardiões dos filhos.
Quando a criança encontra-se ainda mais frágil, acometida por uma doença
permeada por sentimentos de angústia, dor e medo de perder pode-se
compreender o quão significativo é para essas famílias serem vigilantes do bem
estar da criança minimizando os estresses adicionais que a doença possa
ocasionar. O posicionamento dessas mães mostra-se a partir da decisão do
cuidar e do sentimento de potencialidade perante a doença dos filhos. Quando
Cravo revela que, para ela, “a mãe tem aquele cuidado, que é bem diferente” ou
quando Angélica é categórica ao afirmar que “ninguém cuida como a mãe”, essas
mulheres se assumem guerreiras e lançam mão da composição sócio histórica
que configura a mãe como cuidadora principal do lar e da família. Corroborando
esse posicionamento, podemos compreender como as mulheres assumem de
diferentes maneiras a maternidade e dedicam-se de distintas formas e em
diferentes

situações

a

cuidar

dos

filhos.

Nessa

linha

de

raciocínio,

compreendemos que, embora as mulheres tenham assumido outras posições na
sociedade, no momento de dor e doença ela assume o papel de principal
responsável

pelos

cuidados

da

criança.

Considerações

Finais:

O

posicionamento assumido pelos cuidadores nesse estudo reafirma seus
sentimentos em relação ao cuidado à criança. A posição ideológica dos pais no
contexto de seu relacionamento com o filho não se restringe a um vínculo afetivo
mãe/pai-filho, trata-se da dependência que se estabelece pela fragilidade de
ambos. É fundamental, portanto, que a enfermagem dê atenção especial aos
cuidadores compreendendo a experiência desses familiares e rememorando a
necessidade que eles possuem de sentirem-se amparados e apoiados nesse
momento de luta contra o câncer.
DESCRITORES: Cuidadores. Criança. Neoplasias.
Referências:
1. Leite MF, Collet N, Gomes IP, Kumamoto LHMCC. Coping with chronic
condition in childhood by family caregivers: a qualitative research. Online Braz J
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Nurs [serial online] 2010 [cited 2011 Ago 30]; 9(3): [12 screens]. Available from:
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/3147
2. Angelo M, Moreira PL, Rodrigues LM. Incertezas diante do câncer infantil:
compreendendo as necessidades da mãe. Esc Anna Nery Rev Enferm 2010; 14
(2): 301-8.
3. Orlandi EP. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas:
Pontes; 2007.
4. Moreira PL, Angelo M. Tornar-se mãe de uma criança com câncer: construindo
a parentalidade. Rev Latino-am Enferm 2008; 16(3): 355-61.
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CONDUTAS DO ENFERMEIRO FRENTE AOS PROCEDIMENTOS
ASSISTENCIAIS ÀS CRIANÇAS HOSPITALIZADAS1
Leite TMC2
Rebolla MF3
Vergílio MSTG4
Silva EM5

Introdução: Durante a hospitalização a criança é, normalmente, submetida a
procedimentos desconhecidos, dolorosos ou não, os quais geram ansiedade e
medo e, muitas vezes, levam-na a recusá-los, tendo atitudes como chorar,
espernear, chutar, morder, entre outras. Ao mesmo tempo em que sofre com a
doença e a hospitalização, a criança quer brincar, necessita da proximidade das
pessoas queridas, de afeto e carinho. Devemos ter em mente que suas
necessidades vão além da doença e de remédios. Estar doente e ser submetida a
procedimentos invasivos e dolorosos pode interferir significativamente na
formação da personalidade e nas emoções1. Sabe-se que preparar a criança,
especialmente de forma lúdica antes desses procedimentos, irá ajudá-la a
compreender a necessidade da realização dos mesmos e minimizar sua
ansiedade e medo em relação a eles. O enfermeiro pode se valer dessa prática
na interação, orientação e promoção da catarse para a criança hospitalizada e
seu familiar acompanhante. Uma possibilidade do brincar, sabidamente eficaz no
ambiente hospitalar, que pode ser utilizada pelas enfermeiras pediatras é o uso
do Brinquedo Terapêutico (BT)2,3. Há evidências na literatura de que esse recurso
possibilita

à

criança

um

contato

com

as

experiências

traumáticas

e

amedrontadoras do ambiente hospitalar de forma amena e em linguagem
adequada a sua faixa etária. O BT instrucional mostra-se eficaz no preparo da
1

Eixo temático: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família.

2

Enfermeira, doutoranda em Ciências da Saúde/FCM-Unicamp, professora do Colégio Técnico de
Campinas/Unicamp.

3

Enfermeira, mestranda em Biologia Animal no Instituto de Biologia/Unicamp.

4

Enfermeira, mestre em enfermagem, professora do Depto. de Enfermagem/FCM-Unicamp.

5

Enfermeira, Professora Associada do Depto. de Enfermagem/FCM-Unicamp.
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criança antes da realização de procedimentos, permitindo que ela compreenda
melhor a necessidade do mesmo, passando a cooperar com sua realização, além
da possibilidade de alívio da dor e da tensão gerada3. Apesar disso, em nossa
prática cotidiana, não temos observado o enfermeiro utilizando o lúdico no
preparo e, nem tampouco, em outras situações de cuidado à criança e ao
acompanhante durante a hospitalização. Objetivo: Analisar as condutas dos
enfermeiros frente à criança hospitalizada que necessita ser submetida a algum
procedimento. Metodologia: Trata-se de um trabalho descritivo, de cunho
qualitativo onde se utilizou, para a coleta de dados, entrevistas e observações
participantes. Foram realizadas 17 entrevistas semi-estruturadas com a totalidade
dos enfermeiros atuantes em uma unidade de internação pediátrica de um
hospital universitário, no interior do estado de São Paulo, nos períodos manhã,
tarde e noite. As entrevistas foram realizadas no ambiente de trabalho dos
enfermeiros, em sala reservada, sendo gravadas e transcritas na íntegra. A
pergunta disparadora foi: Como é para você realizar um procedimento, quer ele
seja doloroso ou não, em uma criança que se recusa a colaborar? Como você lida
com esta situação? Para análise das transcrições foram feitas várias leituras das
respostas dos entrevistados e isolados os núcleos de sentido, os quais foram
avaliados seguindo os referenciais da análise de conteúdo de Minayo4 e do
Processo de Trabalho em Saúde5. Foram também realizadas observações
participantes, com o objetivo de validar os dados das entrevistas. Posteriormente,
estes dados foram apresentados e discutidos no Grupo de Estudos e Pesquisas
em Educação e Práticas de Enfermagem e Saúde - GEPEPES/Unicamp, a fim de
aumentar a confiabilidade dos resultados. Resultados e Discussão: Desta
análise, surgiram duas categorias: Cuidado centrado no procedimento e
Cuidado

centrado

na

criança.

Na

categoria

Cuidado

centrado

no

procedimento, percebe-se que o fazer do enfermeiro está focado no
cumprimento da prescrição médica. A criança é tratada como um ser sem
capacidade de entendimento e compreensão, sendo impossível se comunicar
com ela. Neste caso, para que seja possível realizar o procedimento médico, é
necessário o uso da força; enrolar no lençol; chamar mais três pessoas para
segurar e, apesar do evidente sofrimento do profissional, como relatado colocase no lugar da mãe vendo o filho sofrer; é muito angustiante; é horrível; é
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medieval, essas condutas ainda são comuns no cuidado à criança hospitalizada.
Quando ela se rebela e não permite a realização do procedimento, o enfermeiro
não se sente capaz de convencê-la e passa a responsabilidade para outra
pessoa: pede para a mãe convencer a criança; não insiste, chama o residente
(médico) para falar com a criança e os pais. Percebemos que, no processo de
trabalho do enfermeiro pediatra há pouco espaço para o amor, o afeto, o toque e
o lúdico, apesar de sofrerem com o sofrimento da criança e da mãe, quando se
colocam no seu lugar. Diante de procedimentos hospitalares, onde o medo e a
insegurança se fazem presentes no processo de trabalho, o enfermeiro não
encontra tempo para lidar com esses sentimentos. Os recursos lúdicos e o BT
não têm sido considerados e nem utilizados na prática, na maioria das vezes. O
que se percebe é que o foco não é a criança e sim o procedimento. O enfermeiro
parece não se comunicar com a criança; há uma limitação no entendimento do
que é ser criança, portanto, este profissional não se vê no papel de educador ou
de corresponsável pelas atividades lúdicas. Quando pensa nesta possibilidade,
não vê maneiras de colocar em prática, por falta de tempo, recursos materiais ou
mesmo por desconhecimento. Também chama a atenção o fato desses
profissionais não exercerem seu papel de educador e cuidador quando a criança
se recusa a colaborar, passando, neste caso, a responsabilidade pela resolução
do impasse para a mãe e/ou para o médico residente. Na categoria Cuidado
centrado na criança, a leitura que o profissional faz do seu objeto de trabalho, a
criança, é de um ser em processo de crescimento e desenvolvimento. As
necessidades

que

estão

postas

são

a

humanização

do

cuidado,

o

desenvolvimento infantil e a hospitalização não traumática. Neste caso se
buscam alternativas para contornar a situação de recusa à realização do
procedimento, com atitudes como argumentar com o residente se não pode
modificar o procedimento; retira do quarto; leva para a sala de procedimentos;
mantém a mãe perto, se ela quiser; também se tenta utilizar recursos lúdicos:
faz o

procedimento

nos

bichinhos

de brinquedo;

oferece material do

procedimento; explica com desenho; às vezes usa brinquedo. O procedimento é
explicado para a criança, mesmo que verbalmente: explica a necessidade para
a criança; fala que vai doer, não ilude a criança; respeita o nível de compreensão
da criança e, se tenta distrair a criança no momento da realização do
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procedimento com o intuito de mudar o foco de atenção da mesma: tenta brincar;
oferece caneta, relógio, celular para distrair a criança; conta uma historinha;
chama o palhaço para ficar por perto. Conclusão: O objeto de trabalho do
enfermeiro pediatra aparece predominamente como sendo a doença e não a
criança doente, o que caracteriza a hegemonia do modelo biomédico.
Corroboramos com outras autoras quando apontam que, apesar dos avanços, o
cuidado da criança aporta apenas na racionalidade científica1. Percebemos um
atendimento à criança médico centrado e, uma assistência de enfermagem
baseada na doença. Acreditamos que o foco deve ser a criança e, portanto, há
necessidade de mudanças no processo de trabalho do enfermeiro pediatra e,
mais do que isso, mudanças na forma como se pensa o processo saúde-doença
para além do paradigma biomédico. Neste caso, há outras demandas a serem
contempladas que, só este modelo não é capaz de suprir. Em relação ao uso do
BT, ele aparece, mesmo que de forma insipiente. Neste caso, as necessidades
que estão postas são a humanização do atendimento, o desenvolvimento humano
e infantil, e uma hospitalização não traumática. Quanto aos enfermeiros que não
vêem o BT como instrumento do cuidado, o olhar é outro, as necessidades da
criança não são valorizadas, sendo que o foco é a realização do procedimento
médico. Apesar das evidências apontarem o BT como um aliado indispensável no
caso dos procedimentos médicos e de enfermagem aos quais a criança
hospitalizada é submetida, bem como, a presença de uma pessoa significativa ao
lado da criança, neste estudo não identificamos essa atividade como cotidiana no
trabalho do enfermeiro.
Palavras-chave:

Enfermagem

pediátrica,

criança

hospitalizada,

jogos

e

brinquedos.
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CONTRIBUIÇÕES DO GENOGRAMA E DO ECOMAPA PARA
COMPREENSÃO DO ALEITAMENTO MATERNO NO CONTEXTO
FAMILIAR
Mendes TPL 1
Tacla MTGM 2
Ferrari RAP 3

INTRODUÇÃO Sabe-se que nada mais do que o leite humano é necessário para
manter o crescimento e a boa nutrição durante os primeiros seis meses de vida.
Deve-se salientar que a alimentação infantil não pode ser considerada somente
em relação ao fornecimento dietético de nutrientes, mas também num contexto
social mais amplo. Mesmo sendo algo tão importante, o processo de
amamentação e de desmame é um aprendizado, um ato comportamental, não
sendo unicamente instintivos para a espécie humana. Dependem dos reflexos
instintivos do recém-nascido, combinado ao comportamento materno, encorajado
e apoiado socialmente, e guiado por informações(1). O aleitamento materno é
formado por um tecido inteiriço que interliga natureza-cultura, em suas múltiplas
formas de abordagem(2). Alguns trabalhos vêm destacando o papel do
aleitamento materno como elemento agregador, capaz de favorecer a nucleação
da família. A criança é um membro essencial da unidade familiar, que tem o
potencial de prover um ambiente atencioso e seguro no qual ela possa crescer,
amadurecer e maximizar seu potencial humano. A estrutura e a dinâmica familiar
podem ter influência permanente na criança, afetando sua saúde e seu bem
estar(3).

Deve-se entender a família como foco central na vida da criança. O

cuidado de enfermagem é mais efetivo quando é feito com a crença de que a
família é o paciente. A saúde da criança é realçada quando a família é um

1

Enfermeira graduada pela Faculdade de Medicina de Marília (Famema), residente em saúde da criança pela
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
2
Enfermeira doutora e docente da residência em saúde da criança da Universidade Estadual de Londrina
(UEL)
3
Enfermeira mestre e docente da residência em saúde da criança da Universidade Estadual de Londrina
(UEL)
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sistema promotor da saúde inteiramente funcional(3). Nesse sentido, a família
passa a ser objeto de atenção, compreendida a partir do ambiente onde vive,
constroem-se as relações intra e extra familiares e se desenvolve a luta pela
melhoria das condições de vida(4). Entre as áreas de conhecimento da
enfermagem que se beneficiaram da abordagem de enfermagem da família, a
assistência à criança é uma das que vem se destacando. Conhecer a estrutura da
família, sua composição, funções, papéis e como os membros se organizam e
interagem entre si e com o ambiente é vital para o planejamento do cuidado(4). A
sensibilidade com a qual o profissional avalia um lar determinará os tipos de
intervenções apropriadas para apoiar os membros da família. OBJETIVOS
Compreender o processo de aleitamento materno relacionando-o ao contexto
cultural familiar, por meio do desenvolvimento do genograma e do ecomapa e da
definição de família adotada pela mulher que amamenta. Delinear, a partir da
compreensão apreendida sobre o processo de aleitamento materno, estratégias
de cuidado que privilegiem a mulher que amamenta inserida no contexto cultural
familiar. METODOLOGIA Neste estudo de abordagem qualitativa utilizou-se como
referencial teórico a teoria do desenvolvimento das famílias e, como método de
trabalho, a pesquisa-ação. Foi utilizado um modelo de avaliação e de intervenção
fundamentado no modelo de Calgary, simplificado. Os recursos escolhidos para o
desenvolvimento da pesquisa foram o da entrevista semi-estruturada e a
construção do genograma e do ecomapa com a família entrevistada. A pesquisa
foi realizada com uma família residente na área de abrangência de uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) da zona norte de Londrina, Paraná. Inicialmente foram
construídos o genograma e o ecomapa com a mulher que amamenta e sua
família, para que se pudesse entender melhor seu contexto familiar e suas
relações com a comunidade. Em outro momento, foi utilizada a questão
norteadora: “Conte para mim como é a experiência de amamentar o bebê desde o
nascimento”, que foi gravada e transcrita posteriormente, servindo como fonte de
dados, para melhor compreensão da pertinência da amamentação no cotidiano
daquele núcleo familiar e as possíveis fortalezas e fragilidades que podem surgir
durante tal processo. A participante da pesquisa foi convidada verbalmente,
sendo disponibilizado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que foi
assinado por ela e por sua mãe, tendo em vista que a entrevistada ainda não
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havia completado 18 anos. Por meio das consultas de puericultura que são
realizadas pelas residentes de enfermagem na Unidade Básica de Saúde,
conheci Maria, uma jovem de 17 anos, primípara, residente em área de risco
(assentamento). Ela procurou atendimento, inicialmente, devido à gestação e, no
momento, freqüenta o local por conta de sua saúde, mas, principalmente, pela
saúde da filha. Conheci a moradia da família acompanhada pela agente
comunitária da área, que esteve comigo em todos os encontros, ajudando-me na
aproximação com a família e com seus conhecimentos sobre a realidade do local.
Ao todo houve cinco encontros. A pesquisa poderia ter sido desenvolvida em uma
média de três encontros, porém, o momento vivido pela família demandou a
realização de encontros adicionais. As entrevistas foram realizadas na casa da
participante, no mês de agosto de 2011, e juntamente com ela, foram elaborados
o genograma e o ecomapa da família, que podem ser utilizados de forma
combinada, como realizado neste estudo. RESULTADOS: A cada um dos
participantes foi conferido um nome fictício, a fim de resguardar-lhes a identidade.
Maria é estudante, porém está afastada da escola desde o nascimento do bebê.
Refere que quer voltar a estudar, está no primeiro ano do ensino médio. É
amasiada com João, 19 anos, que trabalha em obras rejuntando pisos. Ele
estudou até a quinta série e, no momento, está preso por acusação de assalto à
mão armada (é réu primário). Juntos tiveram um bebê, Vitória, que está com um
mês, em aleitamento materno exclusivo, mas já lhe foi oferecido leite de vaca.
Maria refere que fumou durante a gestação e que também fez uso de drogas
ilícitas. No momento, nega uso de qualquer substância, pois está preocupada
com o aleitamento e com a saúde da filha. Na casa também reside a mãe de
Maria, Bete, 51 anos, que trabalha com reciclagem, é ex-presidiária, etilista,
tabagista há quase 40 anos. Ela teve quatro filhos, com quatro pais diferentes. O
primogênito é falecido (sofreu um acidente automobilístico). O segundo filho,
Thiago, 24 anos, mora na mesma rua, trabalha como divulgador de perfumes e
ajuda a mãe financeiramente. É amasiado com uma moça de 14 anos. O mais
novo, Pedro, de 12 anos, mora com ela. Ele frequenta regularmente a escola e
ajuda nas atividades domésticas e nos cuidados com Vitória. Bete também cuida
de um menino de 10 anos, Mateus, filho de uma amiga. Ele reside na casa com
os demais e também ajuda nas atividades diárias. Durante os encontros, Maria
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conta que a gestação foi planejada, que sempre teve o desejo de amamentar e
que a prisão do marido desestruturou muito sua vida, porém, após o nascimento
da filha, ela recobrou forças. O casal não se encontra há mais de quatro meses,
pois ela tem menos de 18 anos e não pode visitá-lo. Ele conheceu a filha porque
a sogra de Maria a levou até a prisão. Maria afirma que tem feito o que pode para
manter o aleitamento exclusivo, mas que tem passado momentos de muito
estresse com ligações freqüentes de João, que sente muito ciúmes. Ela acredita
que ele está apresentando um estado depressivo. Tomando por base o ciclo de
vida familiar, com a divisão do desenvolvimento da família em estágios, com suas
peculiaridades e projeções, foi possível identificar que nesse grupo familiar, em
especial para a pessoa entrevistada, a fase predominante é a “fase de aquisição”.
As relações familiares são conflituosas. Maria e Bete estão em constante atrito,
principalmente quando Maria deixa de prestar um cuidado melhor à filha por estar
ao telefone com o pai da criança. Em cada encontro foram levantados os
problemas mais relevantes e feito intervenções de enfermagem que pudessem
colaborar para o resolução destes, juntamente com a agente comunitária. Como
descrito, é nítido perceber que o ambiente familiar em que se desenvolve esse
processo de amamentação é conturbado, marcado por relações estressantes,
conflitos, não proporcionando condições para que o aleitamento se desenvolva de
maneira tranqüila, porém, este acontece sem grandes dificuldades, talvez pelo
desejo de Maria em amamentar, em persistir, ou pelas intervenções de
enfermagem que foram realizadas nos primeiros dias de vida do bebê, destacado
durante gravação da resposta à questão norteadora, ou pelas visitas freqüentas
da agente comunitária, trazendo orientações e estabelecendo um vínculo
importante com a unidade de saúde. CONCLUSÕES: A execução deste trabalho
possibilitou a percepção de que ajudar a mãe a compreender e acompanhar toda
trajetória do nascimento de um bebê, bem como as implicações do puerpério,
com destaque para a amamentação, em suas vidas pessoais e na da família que
constituem, é assegurar um processo de aleitamento mais tranquilo e ajustado,
mesmo quando o ambiente familiar não é capaz de proporcionar isso. Trata-se do
cuidado básico ou primário em saúde, tanto física como mental. REFERÊNCIAS:
1. Freitas SF et al. Rotinas em obstetrícia, 3 ed, Porto Alegre: Artes Médicas,
1997. 2. Almeida JAG, Gomes R. Amamentação: um híbrido natureza-cultura.
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Rev.latino-am.enfermagem, Ribeirão Preto, 6(3), p:71-76, julho 1998. 3.
Hockenberry MJ, Wilson D. Wong: fundamentos em enfermagem pediátrica. Ed.
Elsevier, 8 ed. Rio de Janeiro, 2011. 1280p. 4. Rocha SMM, Nascimento LC, Lima
RAG. Enfermagem pediátrica e abordagem da família: subsídios para o ensino de
graduação. Rev Latino-am Enfermagem, Ribeirão Preto, 10(5)p:709-714, set./out.
2002.

Descritores: Enfermagem da família, aleitamento materno
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CUIDADO

CENTRADO

NA

FAMÍLIA

DO

RECÉM-NASCIDO:

ALEGAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Bispo PRR1
Monte CL2
Gomes WT3
Vasconcelos MGL4
Scochi CGS5

Introdução: Ao longo da história a assistência ao recém-nascido (RN) que tinha
como foco no passado, apenas, o avanço tecnológico e o controle da doença com
o objetivo de maior sobrevida do neonato, vêm sofrendo transformações neste
modelo biotecnológico despertando para uma nova filosofia de cuidado,
centrando-o na família, tendo como finalidade ampla à capacitação, o
empoderamento e a qualidade de vida da tríade mãe/recém-nascido/família. Em
2003 foi instituído um Grupo de Apoio a Mãe Acompanhante (GAMA) na Unidade
de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal
de Pernambuco (UTIN/HC/UFPE), dentro dos princípios do cuidado centrado na
família, que desenvolve atividades de escuta e de lazer, ajudando a manter o
vínculo afetivo da tríade mãe/recém-nascido/família, se consolidando como um
espaço inovador de pesquisa. A concepção de trabalhar com o neonato de risco
fundamentado nos princípios do cuidado centrado na família pode restabelecer a
competência parental, ajudar a equipe de profissionais a respeitar valores e
sentimentos dos familiares e contribuir para que os pais e profissionais trabalhem
em parceria na unidade neonatal. Contudo, as investigações pouco têm explicado
o que os profissionais que estão no cotidiano das UTIN entendem e alegam sobre
1
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3
Aluna do Departamento de Enfermagem/UFPE. waleskatg@msn.com
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esse processo de trabalho tão discutido nos últimos anos. Esta lacuna
desencadeou os seguintes questionamentos de pesquisa a serem investigados
pelo estudo em questão: Qual o conhecimento da equipe de saúde neonatal
sobre o cuidado centrado na família? Como a família é incluída nesse cuidado?
Objetivo: Analisar as alegações dos profissionais de saúde sobre o cuidado
centrado na família do recém-nascido. Método: O estudo foi do tipo
descritivo/exploratório, de natureza qualitativa, parte de um projeto de âmbito
maior que tem como título “Estudo Epidemiológico e Avaliação Qualitativa com a
família do recém-nascido prematuro em Recife”, financiado pela FACEPE
(Processo APQ 0557-4.04/08). A investigação ocorreu no período de abril a maio
de 2010 na UTIN do HC/UFPE, localizado no município de Recife, que atua como
hospital escola e centro de pesquisa científica; integra o SUS, com prestação de
serviços médico-hospitalares e atendimento ambulatorial à população do estado e
da região Nordeste, referência para o atendimento da gravidez e do recémnascido de alto risco. A UTIN está equipada com 10 leitos de cuidados intensivos
e 06 leitos de cuidados intermediários. Próximo a UTIN existe um espaço físico
para alojar após a alta, a mãe que permanece acompanhando o filho durante a
hospitalização na unidade neonatal, até que este alcance a estabilidade clínica e
mantenha o aleitamento materno exclusivo. A amostragem foi do tipo intencional
ou proposital composta por nove profissionais da UTIN que atenderam os critérios
de inclusão adotados no estudo: trabalhar diretamente com o recém-nascido de
risco na instituição e ter vínculo efetivo. Foram excluídos residentes, alunos de
graduação ou voluntários e profissionais que estavam afastados do serviço, por
licença formal ou por férias. Foi realizado um estudo piloto com a finalidade de
ajustar o instrumento de coleta de dados com o objetivo de evitar imprevistos
durante a pesquisa, que se deu por meio de entrevista semi-estruturada,
individualizada, orientada por três questões norteadoras: Para você, qual o papel
dos familiares na internação do recém-nascido?; Como você considera a família
no cuidado a criança?; Como a visão do cuidado centrado na família é
compartilhada pelos demais profissionais? O projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPE (CAAE0056.0.172.000-09). As entrevistas foram analisadas no seu conteúdo, utilizando
a modalidade temática, proposta por Minayo, com o cumprimento das etapas:
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primeira etapa - leitura exaustiva das entrevistas na íntegra; segunda etapa exploração do material; terceira etapa - síntese interpretativa de toda a análise
realizada. Resultados: Os sujeitos da eram do sexo feminino, com idade
variando entre 31 e 51 anos e tempo de serviço na instituição entre 02 e 17 anos.
Das nove entrevistadas, duas não tinham filho, mas pretendiam ter e as demais
tinham de um a dois filhos, com nenhum nascimento de risco. Quanto ao estado
civil, duas eram solteiras, seis casadas, uma divorciada e uma com união estável.
Com relação à escolaridade, três possuíam curso superior e as demais, curso
técnico. Foram identificadas 04 categorias temáticas: Família: elo para o bemestar, a saúde e a cidadania do pequeno ser; A família como apoio materno;
Inclusão insuficiente da família; Alegações ambivalentes sobre o cuidado centrado
na família. Inicialmente, percebeu-se uma sintonia de idéias entre os profissionais
quanto à relevância da família presente na hospitalização para a saúde física, a
formação da criança e bem-estar do binômio criança/família, para o alcance de
uma assistência de qualidade ao RN. No entanto, não é dado a família,
oportunidade da tomada de decisão, sobre algum aspecto do cuidado com seu
filho. O conhecimento e a consciência do processo de cuidado centrado na família
receberam grande espaço nas respostas, mas essa ótica não é compartilhada na
prática por toda equipe no serviço. Apesar de existir no hospital um Grupo de
Apoio as Mães Acompanhantes (GAMA), desde 2003, congregando atividades de
escuta e de lazer, ajudando a manter o vínculo afetivo da tríade mãe/recémnascido/família, o envolvimento dos profissionais não é concretizado sob várias
alegações, sendo a mais comum a falta de pessoal no serviço. Transformar a
forma de assistir por meio de ações que valorizem a família como parceira no
cuidado ao RN pode ajudar a humanizar a assistência na UTIN, em questão.
Considerações finais: Os profissionais demonstraram reconhecer a importância
do cuidado centrado na família, mas a prática dessa assistência mostrou-se
limitada a orientações e inclusão no cuidado direto, ficando a parceria do ouvir e
respeitar os valores esquecida. A carência de profissionais no setor foi justificativa
de limitar o cuidado com a família, assim como a falta de consciência de cada um.
Os próprios profissionais apresentaram como solução a necessidade de se
realizar encontros educativos pré-agendados que resgatassem ou despertassem
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a sensibilidade do ser humano em relação às necessidades da família vinculada à
saúde da criança.
Descritores:

Relações

profissional-família;

Recém-nascido;

Enfermagem

Neonatal.
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Introdução: As Unidades de Terapia Intensiva, em especial as pediátricas,
surgiram com o objetivo de preservar a vida de crianças e adolescentes
portadoras de patologias graves 1. Atualmente, observa-se que houve um grande
avanço do conhecimento na medicina intensiva pediátrica, com modificações
significativas na evolução e prognóstico dos pacientes2. As infecções nosocomiais
em UTIP, evidenciando-se as pneumonias, constituem um problema de saúde
pública, à medida que elevam o tempo de hospitalização, a morbidade e a
mortalidade dos pacientes e consequentemente elevam os custos do tratamento3.
Os procedimentos invasivos são fatores de riscos para o desenvolvimento de
infecção nosocomial, incluindo-se o uso do tubo orotraqueal (TOT) para
ventilação pulmonar mecânica (VPM). Grande parte das crianças internadas em
UTIP necessita de VPM, como uma imprescindível forma de manutenção da vida.
O uso prolongado desse dispositivo aumenta o risco de infecções relacionadas à
assistência à saúde (IRAS), anteriormente denominadas de infecção nosocomial.
As IRAS são definidas como as infecções adquiridas após a admissão e que se
manifestam durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada
com a mesma ou com procedimentos hospitalares4. As unidades de terapia
intensiva pediátricas são os locais onde ocorrem em maior número e proporção
as infecções em hospitais pediátricos, ainda que a quantidade de leitos nestas
1
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unidades represente menos de 10% dos leitos4. sanguínea e do trato A
pneumonia associada à ventilação mecânica (VM) é umas das principais causas
de infecções hospitalares diagnosticadas em UTIP, ao lado de infecções de
corrente sanguínea. A pneumonia relacionada à ventilação mecânica (PAV) é
caracterizada por um quadro de infecção pulmonar após 48h da intubação,
evidenciado por alteração radiológica, alteração no aspecto das secreções de vias
aéreas, associados a sinais clínicos de infecção sem outro foco infeccioso
conhecido. O conhecimento dos casos e da densidade das infecções do trato
respiratório relacionadas à VM facilitará a definição das estratégias de atenção à
saúde das crianças internadas nos serviços de saúde, principalmente nas
unidades de terapia intensiva. A partir destas assertivas questiona-se: Qual a
frequencia de pneumonia relacionada à VM nas crianças internadas em UTIP?
Objetivo: Identificar os casos, frequencia e densidade de pneumonia hospitalar
nas crianças internadas na UTIP, relacionando-as à ventilação mecânica.
Metodologia: Estudo transversal, descritivo do tipo documental com abordagem
quantitativa. O local do estudo foi a UTIP de um Hospital Universitário da região
nordeste do Brasil. A unidade estudada foi inaugurada em novembro de 2005 e
dispõe de dez leitos para internação de crianças acima de 28 dias de vida até 14
anos de idade. A população em estudo foi constituída por todos os pacientes
internados na UTIP no período de janeiro de 2010 a junho de 2011. Foram
excluídas do estudo as infecções hospitalares não relacionadas ao uso do
ventilador pulmonar mecânico. Os dados foram coletados dos relatórios da
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Esses relatórios são
elaborados a partir de busca ativa de infecções hospitalares por meio de visitas
diárias ao setor, observando dados da internação, diagnóstico, exames clínicos e
laboratoriais e utilização dos dispositivos invasivos. É utilizada uma planilha onde
são registrados os quantitativos diários de: número de pacientes internos, número
de saídas (alta, óbito e transferência), número de pacientes em uso de
dispositivos invasivos (incluindo-se o tubo orotraqueal). Para o cálculo do
indicador mensal de infecção esses dados diários são somados ao final de cada
mês, o resultado dessa soma será utilizado como denominador da fórmula de
cálculo de densidade de infecção hospitalar, enquanto os dados do número
absoluto de infecção por sítio é utilizado como numerador. Todos esses dados
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foram inseridos em planilha do Excel. Utilizou-se da estatística descritiva para
análise dos dados calculando a densidade das infecções hospitalares decorrentes
da utilização da VM. Resultados: Foram analisados os dados de 158 notificações
de infecções relacionadas à assistência à saúde de crianças internadas na UTIP.
Das 158 notificações 50 (31,64% das infecções hospitalares) foram de pneumonia
relacionadas à assistência à saúde sendo 42 (26,58%) de pneumonia relacionada
à VM e 8 (5,06%) de pneumonia hospitalar que não tinham relação com o uso da
ventilação pulmonar mecânica. A densidade global das infecções da UTIP no
período do estudo foi de 31,78 por 1.000 pacientes/dia. A pneumonia associada à
ventilação mecânica apresentou densidade de 12,61 por 1.000 ventiladores/dia,
essa densidade variou de 4,35 a 36,23 por 1.000 ventiladores/dia. Conclusão: as
pneumonias foram uma das principais causas de infecções relacionadas à
assistência à saúde, sobretudo as pneumonias associadas à ventilação mecânica,
na unidade de terapia intensiva pediátrica estudada. Na maioria dos casos o uso
da VPM é indispensável para o tratamento e para a manutenção da vida de
crianças internadas nessas unidades, mas em contrapartida o tubo orotraqueal
rompe uma barreira natural do organismo, o que aumenta o risco de infecção
hospitalar. Comparando os resultados encontrados com o de outros estudos, os
casos de PAV notificados e a densidade global de infecções foram menores que
as encontradas em UTIP do Hospital São Paulo (EPM-UNIFESP), onde essas
densidades foram de 17,32 por 1.000 ventiladores/dia e 49 por 1.000
pacientes/dia, respectivamente5. Os resultados deste estudo sugerem à
enfermagem e aos demais membros da equipe multiprofissional da unidade,
maior excelência na instalação da ventilação pulmonar mecânica, assim como
nos cuidados e manipulações subseqüentes com o tubo orotraqueal, durante a
aspiração de secreções, por exemplo, para que sejam alcançados níveis cada vez
menores de pneumonias hospitalares. A partir deste estudo poderão surgir outros
de caráter mais específico, além de subsidiar ações de educação em saúde e
qualificação para a equipe multiprofissional da unidade.
Descritores: Enfermagem, Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica,
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica.
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DIMENSÕES DA SOBRECARGA MATERNA NO CUIDADO AO
FILHO COM CONDIÇÃO CRÔNICA
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Introdução: a condição crônica é caracterizada por seu curso demorado,
progressão, necessidade de tratamentos prolongados e pelo seu impacto na
capacidade funcional da criança(1). Apesar da condição da criança atingir todo o
grupo familiar, geralmente a figura materna se apresenta mais envolvida no
cuidado ao filho. Nesse sentido, o cuidado materno apresenta-se como uma
experiência complexa que demanda atenção permanente em atividades diárias de
cuidado(2). Tais fatores, portanto, caracterizam-se como geradores de sobrecarga
para a mãe cuidadora. A sobrecarga, por sua vez, pode ser diferenciada em duas
dimensões, uma objetiva e outra subjetiva. A sobrecarga objetiva refere-se a
conseqüências negativas geradas pelo papel de cuidador, tais como alterações
na rotina, diminuição da vida social e profissional, dificuldades financeiras e
cuidados constantes com a criança. A dimensão subjetiva remete às percepções,
preocupações, sentimentos negativos e incômodos gerados por tornar-se
cuidador de um paciente em situação crônica. Dessa forma, a primeira relacionase com as demandas de cuidado frente à condição crônica enquanto a segunda
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refere-se ao universo dos sentimentos(3). Sob esta perspectiva, delimitou-se o
problema a ser investigado: como se manifesta a sobrecarga materna no cuidado
ao filho com condição crônica a partir das dimensões objetivas e subjetivas?
Objetivos: identificar a sobrecarga objetiva e subjetiva do cuidado materno ao
filho com condição crônica. Metodologia: Estudo exploratório, transversal e
descritivo apoiado no método quantitativo de pesquisa. A população estudada
compreendeu 59 mães e uma cuidadora (avó) de crianças com condições
crônicas em tratamento nos âmbitos hospitalar e ambulatorial no período de
agosto a outubro de 2010. Entre as mães, duas possuíam dois filhos com a
mesma patologia, totalizando assim, 62 crianças. O estudo foi desenvolvido no
serviço de internação pediátrica do Hospital Universitário Unidade Materno Infantil
(HUUMI/UFMA), no serviço ambulatorial da Clínica Escola Santa Edwiges da
Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE) e em casas de apoio a
famílias de pacientes em tratamento no Hospital do Aparelho Locomotor
(SARAH). Todos esses serviços localizados em São Luís capital do estado do
Maranhão. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados a Burden Interview Escala de Sobrecarga para Cuidadores Informais. Essa escala é composta por
vinte e dois itens que devem ser respondidos utilizando uma escala Likert de
cinco itens dispostos em progressão positiva. No último item o respondente é
questionado sobre o quanto ele se sente sobrecarregado com a atribuição de
cuidador. No presente caso, o quanto a mãe se sente sobrecarregada por conta
dos cuidados com a criança. As respostas são pontuadas por escores que variam
entre 0 e 4 com cinco possibilidades de resposta: Nunca (0), Raramente (1), Às
vezes (2), Frequentemente (3) e Sempre (4). O último item do instrumento é
marcado com escores de 0 – 4 e as possíveis respostas: Nenhum pouco (0), Um
pouco (1), Moderadamente (2), Muito (3) e Extremamente (4). O resultado da
escala é computado através da soma dos escores, variando de 0 a 88 pontos,
sendo que, quanto maior o escore maior a percepção de sobrecarga por parte do
respondente. A partir da soma dos escores a sobrecarga será classificada em:
baixa sobrecarga com escores entre 04 e 20, sobrecarga moderada entre 21 – 50,
sobrecarga elevada escores entre 51 – 75 e sobrecarga máxima entre 76 – 88.
Na Burden Interview as questões 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14 e 15 são
referentes a sobrecarga objetiva, enquanto as questões 5, 7, 9, 13, 16, 17, 18, 19,
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20 e 21 correspondem a sobrecarga subjetiva. A coleta dos dados foi iniciada
após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital Universitário Unidade Presidente Dutra – HUUPD/UFMA sob parecer de
número 192/10, respeitando as determinações da Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde (4). As entrevistadas foram esclarecidas quanto aos objetivos e
a metodologia do estudo, bem como solicitada a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias, assegurando-se o direito de
acesso aos dados e a garantia de abandono por parte do sujeito, sem nenhum
dano às mesmas. Foram considerados também os aspectos que dizem respeito
ao anonimato dos participantes. Buscou-se para a aplicação do instrumento, a
realização individual da entrevista, em local calmo, sem a participação de
quaisquer

outros

membros

da

família.

Após

as

orientações

sobre

o

preenchimento do questionário, a pesquisadora procedeu com sua aplicação
garantindo às participantes o tempo necessário para respondê-lo e solucionando
dúvidas com relação às perguntas feitas, garantindo assim que fosse respondido
correta e completamente. Os dados coletados foram tabulados em planilha do
Excel. Cada sujeito foi inserido na planilha com sua respectiva resposta para cada
questão do instrumento. A partir da pontuação total de cada sujeito, foi possível
classificá-los de acordo com os escores determinado pelo instrumento. Ressaltase que a presente investigação deriva de um projeto financiado pela Fundação de
Amparo a Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão
– FAPEMA e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
– CNPq intitulado “O cuidado materno e profissional à criança portadora de
condição crônica” vinculado ao Departamento de Enfermagem da Universidade
Federal do Maranhão - UFMA e ao Grupo de Estudo e Pesquisa na Saúde da
Família, da Criança e do Adolescente – GEPSFCA/UFMA. Resultados: a
avaliação das dimensões da sobrecarga materna se deu pela frequência de
respostas “Nunca” que sugere baixa sobrecarga e “Sempre” que sugere uma
sobrecarga elevada. As questões que representaram maior sobrecarga objetiva
foram: Questão 1: “Seu filho pede mais ajuda do que ele necessita?” com
frequência de 51,7%. Nessa questão a mãe considera que mesmo que a criança
consiga realizar alguma atividade sozinha solicita frequentemente auxílio materno.
A Questão 2: “Por causa do tempo que gasta com seu filho não tem tempo para si
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mesma?” com freqüência de 30,0%. Nessa questão considera-se que a condição
crônica do filho exige cuidados permanentes que não permitem que a mãe se
dedique a outras atividades. Questão 14: “A senhora sente que seu filho espera
que a senhora cuide dele, como se a senhora fosse a única pessoa de quem ele
pode depender?” e questão 8: “A senhora sente que seu filho depende da
senhora?” com frequências de respectivamente 56,7% e 88,3%. Essas questões
podem ser compreendidas pela confiança do filho com a figura materna por esta
realizar os cuidados com a criança e estar mais dedicada a ele sendo, inclusive,
mais solicitada pela criança. Finalmente a questão 15: “A senhora sente que não
tem dinheiro suficiente para cuidar do seu filho e mais as suas outras despesas?”
apresentando freqüência de 40,0%. Pode-se entender nessa questão que a mãe,
muitas vezes com situação financeira precária, tem que administrar os gastos
com a criança doente, com a casa e com os demais membros da família. Na
avaliação da sobrecarga subjetiva do cuidado as questões que contribuíram para
uma maior sobrecarga foram: Questão 20: “A senhora sente que deveria estar
fazendo mais pelo seu filho?” e questão 21: “A senhora sente que poderia cuidar
melhor do seu filho” ambas com freqüência de 43,0%. Essas questões podem ser
compreendidas pela vivência do sofrimento do filho, o que gera na mãe, o
sentimento de doação representado pela vontade de fazer mais e de cuidar
melhor da criança. Conclusões: mesmo existindo duas dimensões distintas de
sobrecarga, torna-se difícil observar uma dissociação entre elas. Ainda que seja
feita uma distinção entre os dois aspectos que envolvem a sobrecarga, é difícil
separar as consequências decorrentes de cada um, uma vez que existe uma
estreita relação entre eles, pois uma pode se sobrepor a outra, ou um pode ser
extensão da outra(5). Entretanto, os resultados deste estudo, apontam claramente
para uma maior sobrecarga objetiva, tendo em vista, que a maior parte das
questões relativas a esse aspecto, apresentaram frequências elevadas de
resposta “Sempre” o que indica maior sobrecarga de cuidados relacionados a
alterações da rotina, dificuldades financeiras e tarefas cotidianas adicionais que
precisam ser executadas pela mãe cuidadora em vários aspectos da vida da
criança.
Descritores: Enfermagem Pediátrica, Saúde da Criança, Doença crônica.
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DINÂMICA E ESTRATÉGIAS PARA FUNCIONALIDADE FAMILIAR
NA VISÃO DE PAIS DE ADOLESCENTES1
SILVA, DCM2
SOUSA, FGM3
SILVA, IR4
CASTRO, LB5
SANTOS, MH6

Introdução: A família possui uma identidade que lhe é peculiar, constituída por
seres humanos unidos por laços de sangue, de interesse e/ou afetividade1. É
devido ao próprio fato de o indivíduo nascer em uma família e de esse evento
criar e recriar a família, que os relacionamentos familiares constituem a
experiência central da continuidade da vida2. Associado à estrutura, a família
caracteriza-se também pela sua dinâmica de relacionamento cotidiano em que se
compartilham coisas, segredos, modelos de vida, códigos, e cotidiano familiar
nutrido de acontecimentos familiares e individuais3. Assim, a qualidade do
relacionamento familiar se dá por meio da importância que a família atribui aos
pequenos acontecimentos do dia a dia e das estratégias adotadas para fortalecer
tal convivência possibilitando uma relação de harmonia entre seus membros. A
dinâmica familiar traz questionamentos sobre os papéis exercidos dentro da
família e ao mesmo tempo compreende a alegria que a família pode transmitir. A
família busca viver em harmonia, com paz e procura ser tolerante com seus
membros para facilitar a convivência diária. Sendo assim, é neste ambiente que
se estabelecem objetivos de vida que interagem entre os membros da família e
1
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com outras pessoas e grupos, em diferentes níveis de aproximação1. O que
podemos perceber é que as famílias variam substancialmente quanto a sua
dinâmica, estrutura e ao seu funcionamento, dependendo, principalmente, do grau
de flexibilidade de atuação de cada membro, de seu lugar na estrutura social e do
próprio momento histórico4. A partir de tais assertivas questiona-se: Como os pais
de adolescentes escolares compreendem a dinâmica e a funcionalidade de sua
família? Objetivo: Compreender a dinâmica e funcionalidade familiar na visão de
pais de adolescentes escolares. Metodologia: Trata-se de estudo exploratório
descritivo com abordagem qualitativa, foram sujeitos da pesquisa pais de
adolescentes escolares matriculados em uma escola pública do estado do
Maranhão, em um total de oito (08) mães e um (01) pai. Este estudo faz parte de
um projeto de pesquisa nomeado “Estrutura, dinâmica e significados de famílias
de adolescentes escolares: conhecer para intervir” vinculado ao Departamento de
Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, desenvolvido pelo
Grupo de Estudo e Pesquisa na Saúde da Família, da Criança e do Adolescente –
GEPSFCA e financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq. Os dados
relativos à abordagem qualitativa da pesquisa foram coletados nos meses de
março e abril de 2011 por meio de entrevistas não estruturada na modalidade não
dirigida realizadas em encontros individuais com os de pais adolescentes
escolares, gravadas em meio digital e após realizadas foram transcritas e
digitadas em arquivos do Word. Para apoiar a coleta e a análise dos dados
qualitativos foram utilizados os pressupostos da Análise Temática que consiste
em “descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja
presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico
visado”5. A operacionalização do estudo seguiu as três etapas da Análise
Temática. A primeira etapa ou de Pré-Análise consiste na leitura exaustiva das
entrevistas (leitura flutuante), seguida da organização do material (Constituição do
Corpus) e a formulação de hipóteses. A segunda etapa compreendeu a
exploração do material, que consistiu na codificação dos dados brutos. Por último,
foi realizado o tratamento dos resultados e interpretação, a partir da opção em
trabalhar significados em lugar de inferências estatísticas. Quanto aos aspectos
éticos da pesquisa, a participação dos sujeitos se deu de forma voluntária, os
objetivos e finalidades da investigação foram esclarecidos e o consentimento para
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a divulgação dos resultados obtidos. A oficialização para participar da pesquisa se
deu por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em
duas vias assegurando-se o anonimato, o sigilo das informações e o acesso aos
dados pelos sujeitos de pesquisa. Ressalta-se que a pesquisa matricial foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade Federal do
Maranhão, sob o registro de nº. 23115-006943/2009-99. Resultados: Revelando
sentimentos e rede de apoio à família; Valorizando os laços afetivos e relações
familiares; Falando das estratégias para a funcionalidade familiar; Dinâmica
familiar e processo saúde-doença na família; Organizando-se com o trabalho e as
tarefas de ser mãe e Valorizando a religiosidade foram os temas que emergiram
da análise das unidades de sentido a partir das falas dos pais dos adolescentes
escolares. A maneira como a família compreende uma situação desagradável, um
problema ou uma doença depende da qualidade dos relacionamentos, porque
qualquer eventualidade que aconteça na família poderá afetar a dinâmica familiar.
A doença é um evento que afeta todos os membros da família, portanto é nesse
momento que a família vai precisar se adaptar às necessidades do outro (doente).
Os pais referiram ter uma rede de apoio bastante alargada entre família, parentes
e vizinhos, considerando importante para superar momentos de dificuldades.
Compreendem que a rede de apoio é significante para a construção dos laços
afetivos e de solidariedade. Portanto, as práticas de ajuda que as famílias
recebem favorece um estreitamento das relações familiares. A importância do
relacionamento familiar é relatada por momentos em que a família compartilha a
vida em comum, tornando este núcleo social unido estabelecendo laços afetivos
entre aqueles que fazem parte desse grupo. A dificuldade de relacionamento
aparece quando ocorrem conflitos de opinião e quando não há entendimento das
ideias do outro. Para um relacionamento saudável os pais adotam estratégias que
consideram importantes no relacionamento saudável. Destacam o diálogo como
forma de estabelecer uma relação mais próxima com os filhos, possibilitando
amizade, companheirismo e afetividade. As mães revelaram o dinamismo do dia a
dia para acompanhar os filhos nas suas atividades, tendo que conciliar esse papel
com o trabalho fora do ambiente doméstico. Essas mudanças de papéis
possibilitam para a mulher o trabalho fora de casa e a independência financeira, o
que ocasiona muitas das vezes a dificuldade de acompanhar os filhos na escola
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por falta de tempo. Para as mães esse dinamismo exige sacrifício, mas que é
compensado pela alegria e satisfação de acompanhar e estar presente na vida do
filho. A religiosidade se faz tão presente no cotidiano familiar, que os pais
recorrem às orações para pedir benção, proteção e providência para família. A
crença religiosa está presente em todas as famílias com importância única. A
necessidade espiritual da família é expressa nos desejos de manter-se forte e fiel
as suas crenças, assim fortalece a esperança em cada momento de busca por
meio de orações.

Conclusões: As experiências vivenciadas pela família são

bastante complexas, fazendo com que haja questionamentos sobre o agir/ser
dentro da família. E a forma com que ela supere e ultrapasse esses momentos de
questionamentos vai depender da dinâmica familiar desse grupo. A família é
compreendida a partir dos vínculos construídos e formados por laços de
consanguinidade, mas, atribuem à convivência diária com outras pessoas como
critério para considerar como membro da família. Dessa forma procuram
fortalecer esses vínculos por meio da troca recíproca de apoio, ajuda,
companheirismo, atenção e solidariedade. As práticas religiosas, como rezar, ir à
igreja - citadas pelos pais – assumem um importante apoio social, à medida que
não constitui a solução do problema, mas sim, uma modalidade de ajuda para o
enfrentamento de adversidades. Os resultados mostraram que a família possui
fragilidades, incertezas quanto ao futuro, mas também, uma dinâmica onde seus
membros são capazes de se organizar a cada adversidade que ocorre no seu
ambiente, sem, contudo, perder seus valores e crenças. Descritores:
Enfermagem, Família, Relações Familiares.
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DOENÇA CRÔNICA DA CRIANÇA: UMA APROXIMAÇÃO COM A
RESILIÊNCIA FAMILIAR
Eliane Aparecida de Oliveira Costa1, Etelvaldo Francisco Rego Sousa2, Margareth
Angelo3, Giselle Dupas4, Monika Wernet5
PALAVRAS CHAVE: CRIANÇA; DOENÇA CRÔNICA, FAMÍLIA, ENFERMAGEM
INTRODUÇÃO Diversas situações de risco estão presentes em todas as famílias,
são considerados fatores de risco obstáculos individuais ou ambientais que
aumentariam a vulnerabilidade familiar para resultados negativos no seu
desenvolvimento(1). A doença crônica da criança, sem dúvida é um fator de risco
familiar importante que a conduz à uma condição existencial humana de
vulnerabilidade pela percepção de desafio a integridade familiar(2). Apesar do
evidente risco aos quais estas famílias estão expostas, eles não determinam o
futuro das mesmas, pois para além da doença, a complexidade das histórias de
vida pode revelar a capacidade genuinamente humana de criar e recriar-se na
adversidade, compondo o processo de resiliência familiar, propulsor de respostas
positivas. O foco da resiliência em famílias deve procurar identificar e implementar
os processos-chave que possibilitam famílias não só lidem mais eficientemente
com situações de crise ou estresse permanente, mas saiam delas fortalecidas,
não importando se a fonte de estresse é interna ou externa à família(3). Desta
forma, a unidade funcional da família estará fortalecida e possibilitada a resiliência
em todos os membros. Diante da situação de doença crônica da criança é
fundamental uma abordagem mais ampla que envolva suas repercussões
psicológicas, sociais e de funcionamento familiar, sendo importante conhecer
como e quanto a família foi impactada em todos os seus aspectos pela doença
crônica da criança. OBJETIVO Em um estudo que objetivava caracterizar a
experiência da família e suas demandas frente à necessidade de conviver com a
doença crônica da criança e a relação com a Estratégia Saúde da Família,
1
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identificamos uma possibilidade de aprofundamento da analise com vistas a
resiliência familiar, o que originou o presente trabalho, uma análise secundária
que objetiva compreender o fenômeno, lançando um olhar para a resiliência
familiar presente em experiências de doença crônica infantil. METODOLOGIA Na
busca de compreensão sobre como se processa o convívio com a situação de
cronicidade da criança, considerou-se o Interacionismo Simbólico como lente
teórica adequada, por indicar que os significados construídos alteram-se nos
contínuos processos interativos tecidos. A pesquisa de narrativa com perspectiva
holística e ênfase no conteúdo foi a estratégia metodológica adotada para
reconstruir os elementos significativos que traduzem a interação. O local de
escolha para a realização do estudo foi o domicílio de famílias adscritas ao
território das Unidades de Saúde da Família (USFs) de escolha. O acesso às
famílias se deu por meio das equipes das USFs e contato com as unidades de
saúde ocorreu após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e autorização
da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos. Os sujeitos foram famílias
moradoras da cidade de São Carlos atendidas por equipes da ESF, que
contemplassem os seguintes critérios de inclusão: conviver em domicílio com
criança(s) em situação de cronicidade, e, aceitar de forma livre e esclarecida a
participação na pesquisa. A entrevista foi a estratégia adotada para acessar as
narrativas das famílias de crianças sobre a experiência de cuidado na situação de
cronicidade. As famílias foram convidadas a narrarem suas experiências a partir
das seguintes perguntas disparadoras “Como está sendo para a família de vocês
conviver com a situação crônica do (a) (nome da criança)?”. Outras observações
e questionamentos foram realizados na identificação da necessidade de ampliar
descrições ou elucidar articulações dos aspectos narrados. RESULTADOS A
análise permitiu extrair elementos que compõem o processo de fortalecimento
que essas famílias vivenciaram a partir da experiência de doença crônica de sua
criança. Do processo analítico emergiu a categoria temática: Identificando
Resiliência no Caminhar da Família composta pelas categorias Aceitando a
doença em suas vidas; Desenvolvendo segurança e Incorporando a doença ao
viver da família. DISCUSSÃO Os resultados trazem elementos que integram o
processo de estabelecimento de um novo modo de ser da família com e a partir
da vivência com a doença crônica da criança. A família ao se deparar com esta
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nova realidade é desafiada a reorganizar saberes e práticas, bem como a adquirir
conhecimentos novos sobre a doença e as necessidades que ela impõe. Nesse
sentido, denota-se a importância de considerar a família como uma unidade de
cuidado, que deve ser estimulada e fortalecida a fim de aumentar as suas
competências diante da doença crônica da criança, no sentido de que ela seja
capaz de supervisionar o estado de saúde de seus membros, tomar decisões
quanto aos caminhos que deve seguir nos casos de queixas e ou sinais de malestar, acompanhar e avaliar constantemente o processo saúde-doença de seus
integrantes, pedindo auxílio aos seus significantes e/ou profissionais. O que, para
olhares desatentos, ou que não se arriscam a enxergar a profundidade das
experiências humanas em saúde, pode parecer apenas acontecimentos terríveis
revela-se como possibilidade de significações que conduzem o humano da
descrença à esperança; do desamparo à fortaleza, enfim à construção de um
novo modo de ser e estar no mundo. Em um ambiente em que se inscrevem
adversidades de natureza duradoura que dificilmente mudam em curto prazo,
como a condição crônica de saúde, a capacidade da família de estabelecer um
novo padrão de normalidade é um elemento que pode reduzir os efeitos negativos
dos riscos a que estão expostos em uma situação adversa, funcionando como
uma proteção ao desenvolvimento da criança(4). Entendendo que o que pode
desestruturar a família não é o sofrimento, mas sim o sofrimento sem significado,
evidenciamos estas famílias em uma busca intensa de estabelecimento de
propósito à experiência de cronicidade vivenciada. O que de fato possibilita a
segurança e a incorporação da doença e suas demandas ao dia-a-dia familiar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS Este estudo possibilitou uma identificação de
processos-chave no que diz respeito a aproximar-se do processo de resiliência
em famílias que experiênciam a doença crônica da criança. Trazendo
contribuições no sentido de direcionar melhor o olhar dos profissionais e
pesquisadores quanto à uma abordagem mais ampla desta experiência. Na
avaliação e intervenção com famílias nesta condição, o destaque da capacidade
de superação identificada através de uma escuta qualificada da trajetória familiar,
pode ancorar o estabelecimento de estratégias que ambicionem um cuidado
fortalecedor, ou seja, alinhado com o ser de cada família e com foco em suas
fortalezas.
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“ENFERMEIROS DA ALEGRIA”: UMA ESTRATÉGIA PARA A
HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO ÀS CRIANÇAS HOSPITALIZADAS
NOLASCO TF1, SILVA ARC2, MAGALHÃES JRF3, SOUZA RMB4, MARQUES
GCM5
Introdução: O processo de hospitalização na infância é uma experiência
estressante que envolve profunda adaptação da criança às várias mudanças
que acontecem no seu dia-dia. Muitos infantes encaram os hospitais como um
lugar “sombrio”, associado à proibições, dor, sofrimento, castigo e isolamento
(FURTADO e LIMA, 1999; WARLHEY e WONG, 1999). Devido à tantos
aspectos negativos relacionados com a internação, atualmente vem sendo
incorporada à rotina hospitalar a filosofia da humanização que preza pelo
respeito, pela valorização da pessoa humana e do meio ambiente. Dentro
dessa conjuntura a atividade lúdica tem ganhado espaço, uma vez que, mesmo
doente, a criança sente necessidade de brincar. Esta é uma atividade
responsável, que ao contrário do que muitos pensam, não significa apenas
passar o tempo. O ato de brincar deve constituir-se de atividades estimulantes,
divertidas, criativas e enriquecedoras. No hospital, brincar torna o ambiente
menos traumatizante e mais alegre, o que contribui para a recuperação da
criança (Françane et al, 1998). Neste sentido, a inserção de grupos que
utilizam a arte clown como estratégia para levar alegria aos pacientes
hospitalizados tem contribuído para que o processo de internação seja
encarado com menos trauma e melhor humor. Objetivos: Este estudo objetiva
descrever a experiência do projeto de extensão: “Enfermeiros da Alegria”,
desenvolvido por acadêmicos de Enfermagem da Universidade do Estado da
Bahia (UNEB) no Hospital Regional de Guanambi/BA, com a finalidade de
reduzir os agentes estressores tais como dor, angústia e medo que são
característicos

do

processo

de

internação

das

crianças, bem

como

proporcionar momentos de descontração e desfoque da doença. Metodologia:
1
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O trabalho tem sido desenvolvido através de visitas esporádicas e freqüentes,
previamente acertadas com a instituição. O grupo é composto por onze
estudantes de enfermagem, os quais se reúnem semanalmente para a
realização de embasamento teórico, por meio da leitura e discussão de artigos
científicos; planejamento das atividades práticas, que serão posteriormente
desenvolvidas; reflexão acerca das intervenções realizadas, no intuito de
analisar os resultados; e aperfeiçoamento artístico dos acadêmicos, incluindo
caracterização e construção do personagem, a fim de promover a criação de
uma identidade para os mesmos. É imprescindível destacar que os acadêmicos
têm tomado medidas necessárias para que as intervenções sejam sempre
produtivas e seguras, evitando possíveis problemas como a infecção hospitalar
cruzada, através do uso correto e contínuo do álcool a 70%, ou mesmo a
possibilidade de assustar os infantes, visto que a imagem do clown pode
desencadear surpresas, nem sempre positivas, quando a abordagem não
ocorre de maneira adequada. Cada personagem clown possui como base de
caracterização o jaleco característico do personagem, enfeitado com poucos
adereços, justamente para proporcionar uma abordagem mais sutil e evitar o
carreamento de infecções, além do indispensável nariz vermelho. Os principais
recursos utilizados são: fantoches, violão, brinquedos, saquinhos com
presentes simbólicos, entre outros, os quais atraem as crianças hospitalizadas,
possibilitando uma maior interação e envolvimento com os Enfermeiros da
Alegria. Resultados: Desde a chegada à instituição, até o último sorriso
roubado, é possível notar vários efeitos que a figura do palhaço exerce nesse
meio. A arte clown sabe conquistar e envolver a todos em seus gracejos,
proporcionando a quebra da rotina, a conversa, o desfoque da doença e até
mesmo do sofrimento, a brincadeira, a alegria, um mínimo minuto de atenção
dispensado à escuta, à música, enfim, é possível notar uma série de efeitos
benéficos. A inserção das brincadeiras no Hospital tem possibilitado que
crianças antes prostradas mostrem-se mais ativas; as quietas passem a se
comunicar mais e a se queixar menos de dores, além de se alimentarem
melhor e aceitarem mais facilmente a medicação, os exames e o próprio
processo de internação, como confirma Masseti, 2008. Embora algumas
pessoas achem curioso e diferente a presença do palhaço no hospital,
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chegando muitas vezes a demonstrar certa resistência às brincadeiras, no fim,
o clown sabe conquistar, atingindo não apenas o seu público alvo, o infantil,
mas também aos familiares e equipe de saúde. Os pais e/ou acompanhantes
recebem neste momento, a oportunidade de desenvolver inclusive, um contato
mais próximo e íntimo com as crianças, de forma desfocada do lado negativo
da doença e da internação como um todo. É como se por alguns instantes, a
figura triste e sombria do ambiente hospitalar deixasse de existir e desse lugar
a um espaço de fantasia, essencial para o saborear da infância. Conclusão:
Através das intervenções realizadas tem sido plausível constatar e reforçar a
comprovação de que o bom humor traz realmente inúmeros benefícios à saúde
de crianças hospitalizadas. Tem sido demonstrado também que o brincar é
algo tão fundamental à saúde física e mental da criança, quanto o comer e o
beber. Sendo assim, por mais que os infantes se encontrem hospitalizados,
esta condição não contra indica as brincadeiras, pelo contrário: é brincando
que a criança compreende e se deixa ser compreendido dentro desse mundo
diferente que sua condição de saúde lhe fez se submeter. É importante
ressaltar ainda a disponibilidade do Hospital que abriu as suas portas e acolheu
o projeto em questão de maneira extremamente receptiva, fornecendo toda a
liberdade para atuação do grupo, reconhecendo a relevância desta iniciativa
enquanto ação humanizadora. Dessa forma, vê-se que a experiência acima
descrita tem se demonstrado muito enriquecedora tanto para os “Enfermeiros
da Alegria”, quanto para os “pequenos pacientes”, uma vez que o clown é um
elemento tão sensível e humano que remete-nos muitas vezes ao verdadeiro
sentido da humanidade esquecido nas paredes frias do hospital. Referências:
Furtado MCC, Lima RAG. Brincar no hospital: Subsídios para o cuidado em
enfermagem. Ver, Esc. Enf. USP, v. 33, n. 4, p. 364-9, dez. 1999/ Whaley LF,
Wong DL. Enfermagem pediátrica: elementos essenciais à intervenção
efetiva. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 1999./ Masseti M.
Soluções de palhaços: transformações na realidade hospitalar. 7. ed. São
Paulo: Palas Athena, 2008./ Françani GM, Zilioli D, Silva PRF, Santana RPM,
Lima RAG. Prescrição do dia: infusão de alegria. Utilizando a arte como
um instrumento na assistência à criança hospitalizada. Rev Lat Am
Enferm. 1998;6(5):27-33)./ Garcia DTR, Silva JG, Vaz AC, Filocomo FRF,

510

Filipini SM. A influência da Terapia do Riso no paciente pediátrico. Anais do
XIII Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e IX Encontro Latino
Americano de Pós-Graduação – Universidade do Vale do Paraíba, s.d.
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511

EXPERIÊNCIA DOS PAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
CÂNCER ACERCA DOS SEUS ITINERÁRIOS DIAGNÓSTICOS1

Miyauti-Silva MC2, Figueiredo MLF3, Nunes MD4, Nascimento LC5, Lima RAG6

Compreender as experiências de crianças e adolescentes com câncer, desde o início
dos sinais e sintomas até a confirmação do diagnóstico mediante depoimentos de
seus pais. Para tanto, utilizamos os casos novos diagnosticados no ano de 2008 em
um hospital escola do interior do estado de São Paulo. Neste ano, 41 novos casos de
câncer infanto-juvenil foram diagnosticados, sendo participantes do estudo 15 pais ou
responsáveis. Trata-se de um estudo com análise qualitativa dos dados. O processo
da coleta foi realizado mediante entrevista semi-estruturada. Para a análise dos dados
foi utilizada a análise de conteúdo. Observamos que o itinerário diagnóstico de
crianças e adolescentes com câncer teve seu início com a percepção de que algo não
estava bem com a saúde dos filhos. Sinais e sintomas como febre, perda de peso,
náusea, apatia, cansaço, fraqueza, dificuldade de deambulação e dor foram relatados.
A confirmação do diagnóstico representou um momento de passagem, ou seja, da
condição de saudável para a de doente, provocando uma crise na dinâmica familiar
de maneira global, envolvendo desde mudança nos relacionamentos e tarefas
cotidianas até a perda do trabalho dos pais, aflorando também, sentimentos como
angústia, raiva, frustração e culpa. São fatores que interferem nas piores estimativas
de sobrevida de crianças e adolescentes com câncer: o diagnóstico avançado, a
demora na procura de atendimento médico e restrições ao acesso e a tecnologias
especializadas. Acresça-se, ainda, o fato de que o diagnóstico precoce do câncer
infanto-juvenil é um desafio, dada a inespecificidade dos sinais e sintomas os quais
podem estar presentes em enfermidades ditas comuns da infância. Recomendamos
ampla divulgação dos sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil entre a população
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em geral e os profissionais de saúde, dado que a precocidade do diagnóstico tem
influência no prognóstico.
Descritores: câncer; criança; adolescente; itinerário diagnóstico
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FAMÍLIA DA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL
Autores
Sandor ERS; Dupas G; Ferreira NMLA
Resumo
INTRODUÇÃO: Apesar dos avanços tecnológicos e científicos ter possibilitado o
diagnóstico e tratamento precoce de muitas patologias, algumas doenças, entre
elas, as crônicas, ainda são de difícil manejo e requerem um grande investimento.
Denominações como: “doença crônica”, “enfermidade crônica”, “incapacidade
congênita”, “incapacidade no desenvolvimento” e “necessidades especiais de
saúde” são utilizadas quando o indivíduo apresenta problemas de saúde por
longos períodos (1). Atualmente, há tendência em usar o conceito de “condições
crônicas”, pois engloba todos os problemas de saúde, sejam eles superados ou
não em um determinado período, e apresentando ou não alguma sequela. Dentre
as condições crônicas na infância destaca-se a Paralisia Cerebral (PC), também
denominada Encefalopatia Crônica Não Progressiva da Infância (ECNPI),
bastante comum no universo infantil, que geralmente impõe limitações à criança e
necessidade de cuidados diários dispensados pela família(2). A família da criança
com quadro de PC tem um papel fundamental no seu desenvolvimento, pois é
dela a função de ministrar os cuidados diretos, intermediar a interação do filho
com

a

sociedade,

além

de

procurar

estimular

todas

as

suas

potencialidades.OBJETIVO: conhecer a experiência de famílias no cuidado de
crianças com PC, assistidas em um ambulatório infantil de uma cidade de médio
porte do interior paulista. MÉTODOS: Utilizou-se como referencial teórico o
Interacionismo Simbólico (IS)(3) e a técnica de Análise de Conteúdo Modalidade
Temática de Bardin(4). Critérios de inclusão: famílias de crianças com com idades
entre seis e 12 anos, com diagnóstico de Paralisia Cerebral (CID G-80), atendidas
no serviço, residentes no município e que aceitaram participar. Foram coletadas
informações sóciodemográficas das famílias e aplicada entrevista semi-estrutura.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (nº
423/2008). RESULTADOS: Participaram do estudo sete famílias totalizando 28
pessoas sendo: seis mães, seis pais, dois avós, sete crianças com PC e sete
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irmãos. Sob a perspectiva do IS apreendeu-se nos relatos das famílias
participantes, quatro temas, com as respectivas categorias, compreendidos em:
Chegada inesperada da paralisia cerebral na família; Vida imposta pela paralisia
cerebral; Desamparo das redes de apoio e Reaprender a projetar a vida. Na
Chegada inesperada da paralisia cerebral na família identificou-se que embora
um novo membro familiar seja sinônimo de festa, para a maior parte das famílias
o nascimento de uma criança com PC representa a perda do filho até então
idealizado. A revelação do diagnóstico de PC é um momento difícil e gera
sofrimento, principalmente quando o quadro clínico está desestabilizado. Após o
impacto inicial, a família geralmente é confrontada com novas exigências e
readaptações diversas são necessárias em vários aspectos, como o pessoal,
profissional, financeiro e interacional. A primeira situação que aparece é a
influencia da PC do filho no relacionamento conjugal, que fica abalado. Em Vida
imposta pela paralisia cerebra, a demanda de cuidado permanente da criança
com PC e por tempo indefinido traz para a família um peso diário, que a mesma
explicita através das dificuldades enfrentadas no cotidiano com a criança
principalmente com relação a: alimentação, higienização e movimentação. Os
domicílios não são construídos pensando na possibilidade de ter uma criança
cadeirante; então, uma dificuldade levantada por algumas famílias é a falta de
adequação da casa para atender a necessidade de locomoção. As famílias
relatam Desamparo das redes de apoio principalmente na área financeira, e que o
auxílio nos momentos de dificuldade, é encontrado com a própria família e com
alguns vizinhos. Pela própria limitação que a condição impõe essas famílias
requerem acolhimento e amparo pela rede de assistência do município, mas o
que se constata é a dificuldade no estabelecimento de vínculo entre família,
serviços de saúde e educação formal, gerando na família sentimentos de
desvalor. Nesse percurso de enfrentamento da nova realidade imposta pela PC, a
família busca Reaprender a projetar a vida, sendo um componente bastante
valioso o contato com outras famílias, que vivenciam a mesma situação e que
oferecem

a

possibilidade

de

troca

de

experiências.

Além

disso,

independentemente do tipo de religião que professam, a família acredita que a fé
é um fator que os auxilia no enfrentamento dos momentos difíceis e dá apoio,
suporte e força para que continuem seguindo a vida. DISCUSSÃO: Na
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singularidade do nascimento existe a idealização de um filho com todas as suas
condições em perfeito estado, que cai por terra, quando a família toma
conhecimento do diagnóstico do filho . Após o impacto inicial, a família vivencia
um período marcado por certas “imposições” decorrentes da PC. Ao deparar-se
com essa condição, imbuída de sentimentos de responsabilidade que tem pelo
filho, a família apropria-se da situação e toma para si o cuidado da criança,
passando a ter a vida imposta pela PC. Autores apontam que a deficiência do
filho transforma o modo de ser da família. O relacionamento conjugal fica abalado
e aliado aos momentos de crise, cita-se ainda o peso diário do cuidado,
relacionado às principais dificuldades encontradas no cotidiano do cuidado diário,
no contexto domiciliar. Dentre as situações apontadas, a higienização é a queixa
relatada mais contundente. Identificou-se ainda que, na dinâmica interna, a mãe,
na maioria das vezes, ficava responsável pelo cuidado direto da criança, afazeres
domésticos e outros filhos enquanto que a figura paterna cuida dos proventos da
casa. Diante da situação de demanda de apoio, os familiares buscam
primeiramente no próprio núcleo o apoio emocional/instrumental necessário.
Dessa forma, quando os familiares se reportavam ao apoio informativo/emocional
recebido pelos profissionais na assistência nos diferentes momentos do ciclo vital,
os relatos giravam em torno das palavras: “ruim”, “descuido”, “sem informação”,
“descrença”, entre outras. A interação prejudicada entre família e profissionais de
saúde é uma das dificuldades por ela enfrentada, O processo interacional
profissional/família deve ter início o mais precocemente possível para que esta se
sinta acolhida e estabeleça um vínculo, dessa forma, o compartilhamento de
responsabilidades favorecerá uma assistência humanizada e integralizada. O
amor pelo filho impulsiona a família para busca de estratégias e meios para
conseguir novos recursos terapêuticos, ter suporte educacional adequado, dentre
outros. A religiosidade/espiritualidade atua como alicerce para a família. As
mesmas encontram na fé a força para superar o diagnóstico, aceitar a condição
da criança e amparam-se em Deus como sendo a esperança na melhora do filho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A repercussão inicial da PC na família é permeada
por sentimentos de medo, insegurança e tristeza, porém, prevalece o amor pelo
filho que lhes dá energia e sentido, impulsionando-os para busca e elaboração de
estratégias de enfretamento. A necessidade de atendimento especializado e
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suficiente para a criança parece esbarrar no suporte frágil da rede social que a
família dispõe. O apoio emocional indispensável à família, na maioria dos casos, é
obtido apenas no próprio núcleo familiar. O apoio instrucional/ informativo foi
também evidenciado como importante, mas nem sempre atendido, pois a família
não se sente devidamente apoiada pelos profissionais. O processo de interação
com os mesmos é frágil e limitado. As famílias não apontaram o enfermeiro como
profissional que fornece apoio, muito embora nós profissionais consideremos que
sim. Temos clareza de que a pesquisa foi desenvolvida em um ambulatório
específico, que pode representar uma limitação ao estudo. Entretanto,
consideramos que o enfermeiro está presente em variados contextos como: ao
nascimento, ocasião da notificação da situação de saúde da criança, internações
por complicação, Unidades Saúde da Família (USFs), Unidades Básicas de
Saúde (UBSs), ambulatórios, e nem assim foi percebido pela família.
Ressaltamos também a necessidade de discutir políticas públicas às pessoas
portadoras de deficiência, pois há muito que se caminhar no sentido da família
obter a garantia de assistência para o filho com PC, não só quanto ao acesso à
saúde, educação e transporte gratuito, mas que também estes, sejam suficientes
e de qualidade. Embora a religiosidade/espiritualidade tenha sido destacada pelas
famílias, na implementação do cuidado à família pela enfermagem familiar ainda
são poucos os estudos que procuram apreender como a fé pode estar ligada ao
processo saúde/doença no contexto familiar. Esperamos que este trabalho
contribua para uma reflexão a respeito do papel desempenhado pelos
profissionais na assistência direta e indireta à família da criança com paralisia
cerebral e a necessidade de assumir a co-responsabilidade no cuidado.
REFERÊNCIAS: 1. Neves ET, Cabral IE. Cuidar de crianças com necessidades
especiais de saúde: desafios para as famílias e enfermagem pediátrica. Rev.
Eletr. Enf. [Internet]. 2009 [citado 15 fev de 2011 ] 11(3):527-38.Disponível em:
http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n3/v11n3a09.htm 2. Diament A. Encefalopatias
Crônicas da Infância (Paralisia Cerebral). In: DIAMENT; CYPEL, S. Neurologia
infantil. 4.ed.São Paulo:Atheneu, 2005. 3.

Charon,

J.M.

Symbolic

interacionism: an introduction, an interpretation, an integration. 9th. ed. New
Jersey: Prentice Hall, 2007. 4.

Bardin L. Analise de Conteúdo. Lisboa: Edições

70, 2008.
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FATORES DE RISCO PARA OBSTRUÇÃO DE CATETERES
INTRAVENOSOS PERIFÉRICOS EM CRIANÇAS.

Autores:

Barbosa MBS¹, Avelar AFM², Pedreira MLG

Resumo (Texto):
Introdução: A cateterização venosa periférica é considerada a intervenção mais
realizada na terapia intravenosa (TIV), compondo considerável parte do cotidiano¹
do cuidado de enfermagem prestado à criança, durante o tratamento de doenças
ou agravos à saúde. A TIV é utilizada para diversas finalidades e situações²,
como em caso de perda sanguínea, desequilíbrio hidroeletrolítico, disfunção de
múltiplos órgãos, processos infecciosos, queimaduras, procedimentos cirúrgicos e
na impossibilidade de ingesta adequada de nutrientes, eletrólitos e fluídos.
Diversos são os fatores relacionados à TIV ou as características do paciente, que
dificultam a obtenção do acesso venoso periférico e influenciam na ocorrência de
complicações, comprometendo o tratamento e aumentando o tempo de
hospitalização. Devido a sua ampla utilização e especificidade, é um
procedimento

considerado

de

alta

complexidade

no

atendimento

das

necessidades integrais e individuais de crianças, principalmente, quando
relacionado à questão idade e superfície corpórea, já que as crianças apresentam
aspectos específicos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção de
drogas, requerendo assim, conhecimento científico e técnico dos enfermeiros
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para a realização de cuidados apropriados durante a terapia intravenosa para que
não ocorram complicações, como a própria obstrução do cateter. A obstrução do
cateter é caracterizada pela oclusão do lúmen do CIP impedindo a infusão da
solução intravenosa. Cateteres intravenosos periféricos (CIP) podem se tornar
obstruídos³ como resultado de obstrução mecânica por trombos4 (trombótica) ou
por precipitação de fármacos (não-trombótica). A intervenção de retirada do
dispositivo

deve

ser

imediata;

entretanto,

a

avaliação

sistemática

da

permeabilidade do cateter deve ser realizada continuamente. A oclusão do cateter
intravenoso periférico (CIP) seja por trombos ou não trombótica ocorre em torno
de 4 a 26% dentre as complicações da TIV. A causa mais comum e primária
dessa oclusão do lúmem é a formação de trombos causada por fibrina e coágulos
sanguíneos, devido a não salinização ou heparinização desse cateter, entretanto,
sabe-se que a técnica utilizada também pode influenciar diretamente na oclusão
do lúmen desse cateter. Se uma obstrução de um CIP não for tratada, podem
ocorrer complicações secundárias, tais como perda do acesso vascular,
morbidade por novas cateterizações e risco de infecção relacionada ao cateter,
por formação de rede de fibrina e aderência de bactérias e fungos.

Neste

contexto, o estudo tem por finalidade investigar os fatores de risco para o
desenvolvimento de obstrução de CIP em crianças que, devido às características
peculiares do sistema vascular, podem comprometer a efetividade da obtenção do
acesso venoso e a promoção da segurança do paciente. Objetivos: Comparar as
características da criança e da TIV relacionada à interrupção desse procedimento
por obstrução de cateter. Identificar fatores de risco para o desenvolvimento de
obstrução de CIP em crianças. Metodologia: Trata-se de um estudo
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observacional do tipo coorte realizado em uma unidade de atendimento cirúrgico
de 25 leitos de um hospital universitário da cidade de São Paulo, após aprovação
do comitê de ética em pesquisa. A amostra foi constituída por 338 crianças e
adolescentes de 0 a 18 anos de idade, submetidas ao procedimento de TIV por
CIP, que quando aplicáveis, assentiram, bem como seus responsáveis
concordaram em participar dos protocolos de pesquisa. Foram estudadas
variáveis relacionadas à criança e a TIV, que poderiam constituir fatores de risco
para o desenvolvimento de obstrução de CIP em crianças, segundo a literatura
pesquisada.Para o presente estudo foram consideradas todas as punções
realizadas nos pacientes, o que compreende a máxima de quatro tentativas de
punção por paciente. Os dados foram coletados a partir de protocolos de
pesquisa

de

identificação

da

criança, caracterização

da

realização

do

procedimento da punção vascular periférica, terapia medicamentosa utilizada,
avaliação clínica diária de cada punção e a retirada de cateter, assim como suas
complicações. Tais protocolos de pesquisa foram realizados no período de 2007 a
2008, sendo os dados desta pesquisa oriundos destes protocolos e investigados
entre 2010 e 2011. As variáveis qualitativas foram analisadas segundo frequência
absoluta e relativa e as numéricas segundo mediana, sendo utilizados os testes
de Qui-quadrado de Wald e Teste Exato de Fisher, fixando-se em 0,05 o nível de
significância, utilizando a Razão de Prevalência e o Intervalo de Confiança 95%.
Resultados: Foram estudadas 338 crianças, sendo identificada obstrução do CIP
em 25(7,4%) pacientes. A comparação entre as características das crianças que
apresentaram obstrução de cateter com as que não desenvolveram complicações
relacionadas às características demográficas das crianças não apresentou
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diferenças estatisticamente significantes quanto a gênero, cor de pele, estado
nutricional e realização de cateterização periférica em membro dominante.
Quanto às características da TIV não houve diferença significativa relacionado ao
vaso sanguíneo puncionado, calibre do cateter utilizado, uso de tala para
imobilizar o membro puncionado, ter sido submetido à TIV previamente, a forma
de manutenção do cateter e o método de infusão. Em relação às variáveis
relacionadas à TIV, a administração do fármaco antibacteriano (p=0,003;RP=
3,24) e a forma de manutenção do cateter de maneira intermitente ou intermitente
e contínua (p=0,051;RP=2,28) obteve-se valores estatisticamente significantes
para o desenvolvimento de obstrução do CIP, entretanto, o reposicionamento do
cateter (p=0,077;RP=1,0) e a administração de analgésicos (p=0,076;RP=3,16),
apresentaram um valor marginal ao nível de significância, podendo ter relação
com a técnica intermitente de administração deste tipo de fármaco.Conclusão:
Quanto às características das crianças estudadas, não se identificou correlação
significante com a ocorrência de obstrução do cateter. Nas variáveis relacionadas
à TIV a administração do fármaco antibacteriano e a forma de manutenção do
cateter de maneira intermitente ou intermitente e contínua apresentaram relação
estatisticamente significante com o desenvolvimento de obstrução de CIP em
crianças, sendo que o reposicionamento do cateter e a administração de
analgésicos apresentaram valor marginal ao nível de significância. Referências:
¹Machado AF, Pedreira MLG, Chaud MN. Prospective, randomized and controlled
trial on the dwell time of peripheral intravenous catheters in children, according to
three dressing regimens. Rev Latino-am Enferm, May-June 2005; 13(3): 291-8. ²
Machado AF.Motivo da retirada e tempo de permanência de cateteres venosos
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FATORES ESTRESSORES DESENCADEADOS PELA DOENÇA DO
INFANTE E POSSÍVEIS INTERVENÇÕES DURANTE OS CUIDADOS
PALIATIVOS1
Soares, CCDi;
Pinto, RNM2;
Souza, PTL3;
Lima, ET4;
Pimenta, EAG5.
INTRODUÇÃO: O processo de adoecimento gera no indivíduo uma série de
incertezas, anseios e medos, visto que, durante o processo patológico e a
hospitalização toda sua atividade de vida diária é modificada, devido ao
enfrentamento do ambiente desconhecido, das rotinas da instituição como as
modificações na dieta e hábito pessoal de higiene são fatores que trazem
desconforto ao sujeito. A reação do infante diante da doença está diretamente
relacionada a múltiplos fatores, tais como idade, estresse imediato representado
pela dor física desencadeada pela doença, angústia de separação devido à
hospitalização, traços de personalidade, experiências e qualidade de suas
relações parentais. O cuidado de pacientes em estado terminal, principalmente
crianças, é um grande desafio para as equipes de saúde, pois implica no encontro
com sentimentos de impotência frente ao processo de morte e morrer. Os

1
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Cuidados Paliativos se dão pela atenção especial as necessidades do doente fora
de possibilidades terapêuticas, ou seja, visa cuidar e aliviar o sofrimento do
paciente, com o intuito de buscar melhoria na qualidade de vida em situações em
que não ha mais possibilidade de cura, tentando trazer benefícios que minimizem
os fatores negativos que esse processo ocasiona, principalmente o impacto
psicológico, através de atividades lúdicas, em que o valor terapêutico do brincar
pode trazer benefícios como a distração do medo, preocupação ou estresse, a
promoção de uma relação terapêutica e de ajuda entre a criança e o adulto, a
possibilidade de manutenção de um aspecto da vida normal, por meio de
atividades naturais durante o período da infância. OBJETIVO: Levando em
consideração essa problemática, este trabalho tem por objetivo identificar os
principais fatores estressores desencadeados pela condição crônica na infância, a
importância de uma equipe interdisciplinar perante todo o processo de cuidado da
mesma, e propor possíveis intervenções durante o tratamento proporcionando
uma assistência otimizada, buscando melhoria da qualidade de vida da criança e
sua família. METODOLOGIA: Esse estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica
utilizando pensamentos reflexivos sobre a temática abordada em textos
adquiridos através de livros e artigos, e solicita uma análise científica, constituindo
tanto em um caminho para se conhecer a realidade, como na busca por respostas
para as questões propostas. Para construção do arcabouço teórico, as
pesquisadoras levaram em consideração as seguintes etapas: levantamento
bibliográfico, análise e interpretação de material bibliográfico, seleção de material
bibliográfico, construção preliminar do estudo e redação final do trabalho.
Rastreadas com a combinação dos descritores: Cuidados Paliativos; Enfermagem
Pediátrica; Enfermagem Oncológica; Criança. Primeiramente foi realizado um
levantamento bibliográfico acerca da temática, para tanto as autoras levaram em
consideração o seu próprio acervo pessoal bem como artigos inseridos na base
de dados da Scielo (Scientific Electronic Library Online), uma biblioteca eletrônica
que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros e livros
contendo o assunto abordado. Posteriormente foi realizada uma análise e
interpretação do material bibliográfico compilado de modo a selecionar os textos
relacionados ao objetivo proposto para este estudo. Após seleção da bibliografia
relevante para o trabalho procedeu-se a construção de um esboço preliminar do
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trabalho

no

intuito

de

facilitar

a

construção

da

pesquisa

permitindo

subseqüentemente a redação final desta pesquisa. Vale ressaltar que as
pesquisadoras levaram em consideração as diretrizes éticas contidas na
resolução 311/2007 do Conselho Federal de Enfermagem a qual regulamenta o
CEPE em especial no que se refere aos capítulos III - Do ensino da pesquisa da
produção técnico – Científica; e IV – Da publicidade. RESULTADOS: A rotina da
criança e da família muda com constantes visitas ao médico, medicações e
hospitalizações. Com isso o apoio da equipe é essencial. Uma comunicação
adequada entre família e equipe é aquela baseada em informações consistentes,
objetivas, esclarecedora de dúvidas, permeada de orientações, de forma a
transmitir segurança e tranquilidade quanto à condição do filho. Diante do
presente estudo e artigos analisados foi possível observar que a vivencia desta
fase provoca estresse na família e na criança, que pode ocorrer devido esta estar
presente em um ambiente desconhecido, gerando medo e ansiedade, levando-a a
apresentar novas necessidades sociológicas, físicas e afetivas, bem como
desconforto físico, moral, espiritual, além do medo de morrer. Incluindo também
emoções

e

comportamentos

relacionados

ao

diagnóstico,

tratamento

e

prognóstico da doença. A partir da identificação desses estressores, os cuidados
a serem realizados com a criança devem ser pautados por um projeto terapêutico
que alcance as necessidades ampliadas de saúde, permeadas sobremaneira por
atividades que contribuam para a superação do sofrimento e do medo. Neste
contexto, defende-se a realização de cuidados paliativos levando-se em
consideração as especificidades das necessidades do binômio criança-família de
tal maneira que o enfrentamento da fase em que os medicamentos não são mais
viáveis em seu risco-benefício, mas devido ao fato das necessidades de cuidado
integral serem inerentes à vida humana em quaisquer fase ou estado de saúde.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante do presente estudo e artigos analisados foi
possível observar que a vivencia desta fase, muitas vezes é permeada por
sentimentos de solidão, desespero, desamparo, impotência e culpa, vivenciados
pela família que sentem-se vulneráveis e incapazes de realizar algo que possa
mudar tal situação. Assim, podemos perceber que os cuidados paliativos podem
minimizar os efeitos deletérios da doença com intuito de buscar melhoria da
qualidade de vida em situações em que não ha mais possibilidade de cura física.
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Na busca de melhores intervenções para crianças em fase de tratamento pode–
se perceber que o valor terapêutico do brincar influencia na distração do medo,
preocupação ou estresse, na promoção de uma relação terapêutica com os
profissionais e a possibilidade de manutenção de um aspecto da vida normal, por
meio de atividades próprias da infância. Por essas razões, o brincar pode ter
efeitos positivos para crianças que vivenciam situações de estresse, medo e
ansiedade associadas a doenças. Os cuidados paliativos devem incluir as
investigações necessárias para o melhor entendimento e prevenção de
complicações e sintomas estressantes tanto relacionados ao tratamento quanto à
evolução da doença. Além disso, é importante a presença de uma equipe
interdisciplinar perante todo o processo de cuidado da criança com câncer, pois
deste modo os profissionais proporcionam uma assistência otimizada a partir dos
conhecimentos gerados por esta equipe.

DESCRITORES: Criança. Cuidados Paliativos. Enfermagem Oncológica.
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Introdução: A mortalidade neonatal tem sido atribuída aos fatores relacionados
ao período do parto e puerpério. No entanto, as práticas inadequadas na
alimentação de neonatos e recém-nascidos têm contribuído para riscos no
aumento nas taxas de morbimortalidade infantil. Torna-se cada vez mais
crescente o contingente de mulheres que introduzem qualquer espécie
suplementar de alimentação a partir do segundo mês de vida. Dados do Sistema
de Informação da Atenção Básica (SIAB – 2005) mostram que a duração média
de amamentação exclusiva é de 42 dias para a capital do estado do Maranhão e
37 dias para o interior. Esta realidade é influenciada por diversos fatores tais
como: desinformação da população, despreparo dos profissionais de saúde,
aspecto culturais, ausência de rede social de apoio e promoção inadequada de
substitutos do leite materno (GIUGLIANI, 2005). Apoiadas no conhecimento de
que o aleitamento materno comprovadamente contribui para a redução da
morbimortalidade infantil, pois além das incontáveis vantagens é o alimento
adequado às necessidades nutricionais da criança, proporcionando crescimento e
desenvolvimento saudável a esse grupo social. Este contexto exige do
profissional de saúde atuar como agente de transformação, contribuindo para o
incentivo e orientação da prática do aleitamento materno exclusivo nos primeiros
seis meses de vida. Defende-se que desenvolver tecnologias para apoiar o
cuidado à criança constitui estratégia de intervenção para o processo de cuidado
em saúde. Assim, algumas perguntas se impõem aos profissionais que objetivam
promover a amamentação: Como manter a amamentação exclusiva desde o
nascimento até o sexto mês? Quais as razões que levam as mães a amamentar
ou desmamar seus filhos? Como conscientizar essas mães sobre a importância
1

Parte do Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em Saúde da Família do Instituto Laboro – São
Luís - MA
2
Enfermeira, Especialista em Enfermagem Obstétrica e em Saúde da Família,Técnica da Secretaria de
Estado da Saúde do Maranhão – Departamento da Criança e do Adolescente;
3
Enfermeira, Especialista em Saúde Pública e Gerenciamento em Programas Comunitários, Secretária
Municipal de Saúde de Barreirinhas – Maranhão.
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do leite materno exclusivo? Como evitar o desmame precoce? Nessa perspectiva
o trabalho teve como objetivo elaborar e desenvolver o Projeto Flor de Mãe cuja
proposta foi disponibilizar uma nova tecnologia para incentivar e apoiar o
aleitamento materno exclusivo e possibilitar observação mais cuidadosa e um
acompanhamento preciso da mãe e da criança durante o período de aleitamento.
Metodologia: trata-se de relato de experiência de cuidado como enfermeiras
assistenciais da Estratégia Saúde da Família. O Projeto Flor de Mãe é
caracterizado como ação pró-amamentação e foi idealizado em abril de 2001,
quando um grupo de profissionais do Programa de Saúde da Família participou
de um curso para educadores sociais, ministrado pelo professor Tião Rocha. Ao
final deste curso foi dado aos participantes uma tarefa, que era a elaboração de
um Plano de Trabalho e Avaliação – PTA. O tema escolhido pelo referido grupo
foi o aleitamento materno exclusivo. Nascia assim o Projeto Flor de Mãe, cujo
objeto de estudo era o aleitamento materno exclusivo de qualidade, tendo como
objetivo “aumentar a cobertura de aleitamento materno exclusivo em 100% das
crianças de 0 a 6 meses” nos municípios maranhenses de Rosário, Presidente
Juscelino e Paço do Lumiar. Na primeira fase do projeto foram realizados
encontros noturnos às segundas e terças feiras com os idealizadores do projeto
para definir melhor suas diretrizes e definido como objetivo inicial do projeto
“aumentar a cobertura do aleitamento materno exclusivo em 100% das crianças
de 0 a 6 meses”. Posteriormente, a equipe reavaliou esse objetivo e o considerou
muito amplo. Assim, o mesmo foi substituído por “garantir o aleitamento materno
exclusivo às crianças de 0 a 6 meses”. Foi decidido ainda nessa ocasião que PTA
seria aplicado nos municípios de Rosário, Presidente Juscelino e Paço do Lumiar.
Na segunda fase de implantação, o projeto contemplou a orientação e
conscientização das mães sobre a importância e benefícios do aleitamento
materno exclusivo. Para tanto foram realizadas reuniões com agentes
comunitários de saúde, médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, mães e
gestantes, onde foram realizados esclarecimentos sobre os benefícios do
aleitamento materno exclusivo, sendo explicado técnicas de amamentação, pois
muitas vezes, a criança não tem uma boa pega e suga apenas o mamilo,
causando muita dor à mãe, o que pode levá-la a desmamar precocemente seu
bebê por falta de uma simples orientação. Com o intuito de reverter esse quadro o
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Projeto Flor de Mãe realizou oficinas para prática da boa pega, onde foi
enfatizado para as mães que estas devem considerar que a sucção ajuda a puxar
e manter o tecido mamário na boca da criança, mas, por si só, não retira o leite,
pois a criança precisa pegar uma quantidade suficiente da auréola na boca, de tal
forma que possa pressionar com a língua os seios lactíferos, para que não haja
atrito entre a pele do mamilo e a boca da criança. No Projeto Flor de Mãe o
acompanhamento de mães e bebês é realizado por meio de uma planilha
denominada “Mapa de Controle do Flor de Mãe” e do “Impresso Flor de Mãe”
cujos modelos encontram-se nos anexos desse trabalho de pesquisa. Esses dois
instrumentos servem para controlar a frequência do aleitamento, peso da criança,
boa pega, assim como as condições de pele e cabelo. O Impresso Flor de Mãe,
que contém o desenho de uma flor com sete pétalas e um caule com duas folhas.
As pétalas correspondem a cada dia da semana, onde deve ser registrada a
quantidade e frequência das mamadas. No centro da flor, deve ser colocado o
nome da criança. Na folha direita o nome e idade da mãe, na esquerda a data de
nascimento da criança e o peso ao nascer. O objetivo do Impresso Flor de Mãe é
educar as mães para que as mesmas aprendam a registrar a frequência das
mamadas, no período de 24 horas durante os sete dias da semana. Esse registro
permite o acompanhamento da prática do aleitamento das crianças, dando maior
poder de discussão com as mães, no sentido de redimensionar eventuais
distorções no que se pode considerar uma mamada de qualidade, apoiando-as de
forma mais ativa e constante durante todo o processo de amamentação.
Semanalmente, cada mãe recebe um novo impresso. Resultados: Embora o
referido Projeto ainda não tenha conseguido cumprir o objetivo de aumentar a
cobertura de aleitamento materno exclusivo em 100% das crianças de 0 a 6
meses, conseguiu disseminar conhecimentos importantes sobre a importância do
aleitamento materno exclusivo.

Entretanto, cabe ressaltar que o trabalho

educativo é um trabalho lento e gradativo, no entanto, as sementes plantadas
germinaram produzindo resultados que podem melhorar significativamente a
qualidade de vida das mães, dos bebês e conseqüentemente de toda a família.
Daí a importância da continuidade do trabalho iniciado com o Projeto Flor de Mãe,
que é disseminar entre as mães a compreensão de que poucos momentos são
tão sublimes e tão íntimos quanto a amamentação de um filho. Quando a mãe
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amamenta seu bebê, está desenvolvendo com ele uma ligação profunda,
oferecendo segurança, dando e recebendo amor. O calor, a voz, o odor, a pele e
o seio materno dão ao bebê um prazer e uma tranqüilidade imprescindível para o
seu desenvolvimento emocional. Mas não é só isso: o leite materno é também o
melhor e mais completo alimento para os recém-nascidos. Conclusão: Mesmo
sendo os benefícios do aleitamento materno exclusivo indiscutíveis, suas taxas
continuam baixas. Diante desse quadro, muitas são as tentativas para impedir
essa

tendência

desfavorável.

O

iniciativas.Acreditamos que o trabalho

Projeto

Flor

Mãe

é

uma

dessas

desempenhado pelos profissionais de

saúde no incentivo e na valorização da prática do aleitamento exclusivo pelas
puérperas durante os 6 primeiros meses é determinante na garantia da sobrevida
do bebê e na construção do futuro cidadão alterando com singularidade o gráfico
que hoje demonstra a perda de tantas vidas por causas evitáveis,bem como, a
consolidação da aliança entre mães e filhos e o fortalecimento da estrutura social
básica,a

família,

necessária

para

gerar

melhor

qualidade

de

vida

e

desenvolvimento social.
Descritores: Saúde da Criança; Aleitamento materno; Atenção Primária em
Saúde;
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GERENCIANDO O CUIDADO NA UTIN À LUZ DO PENSAMENTO
COMPLEXO

Klock P
Erdmann AL

Introdução: Diante dos avanços tecnológicos no campo da neonatologia,
compete aos enfermeiros, em especial, como responsáveis pela gerência do
cuidado, buscar meios para garantir a disponibilidade e a qualidade de
recursos materiais e de infra-estrutura que permitam à equipe atuar no
atendimento neonatal, de modo a conciliar os objetivos da instituição com a
promoção de um cuidado sensível e humanizado ao neonato e sua família.
Assim, o enfermeiro que integra a equipe neonatal, além de ter um
conhecimento sobre o cuidado adequado ao bebê, deve considerar ainda que
este cuidado seja diferenciado, que evite expô-lo a manuseios excessivos a fim
de minimizar as manifestações de dor e estresse, que, por sua vez, podem
provocar alterações fisiológicas e comportamentais. Neste ato de cuidar, é
essencial que o enfermeiro considere e respeite o vínculo mãe-bebê como algo
benéfico na manutenção e recuperação da saúde do RN. Este estudo teve
como objetivo compreender como os enfermeiros experienciam a gerência do
cuidado no seu ser e fazer em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
(UTIN). Metodologia: Optou-se pelo estudo qualitativo, trazendo a teoria
fundamentada nos dados (TFD) como referencial metodológico. Nela, o
conhecimento é construído a partir da interação social, de informações e da
compreensão da atividade e da ação humana nos diferentes espaços. Os
conceitos são a base de análise dessa metodologia. Os procedimentos
utilizados visam identificar sistematicamente os dados, relacionando-os, para
que haja relevância teórica e metodológica (LACERDA, 2000, BETTINELLI,
2001). O desenvolvimento desta pesquisa aconteceu na UTIN de um Hospital
Geral do sul do país. A UTIN em questão foi criada em outubro de 1995, possui
um total de 16 leitos, sendo 6 de UTI, 6 de cuidados intermediários e 4 de
cuidados mínimos, denominados alojamento canguru. Conta com uma equipe
de 9 enfermeiras, 36 técnicos/auxiliares de enfermagem e 11 neonatologistas,

534

além de dispor de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, nutricionista e serviço
social. Realizou-se a coleta de dados através de entrevistas semi-estruturadas,
norteadas inicialmente pelos seguintes questionamentos: O que significa para
você ser um cuidador de enfermagem em UTIN? Como você percebe a
gerência do cuidado de enfermagem ao bebê prematuro na UTIN? As
entrevistas foram realizadas em dois grupos amostrais. O primeiro grupo foi
composto por 06 enfermeiros, já o segundo grupo foi composto por 05 mães
que estavam com seus filhos internados na UTIN, tendo presente às hipóteses
resultantes do primeiro grupo. Seguindo as preconizações propostas pela TFD,
a coleta de dados e análise ocorreram de forma simultânea. Na medida em que
as entrevistas eram realizadas e transcritas, foram sendo inseridas no software
NVIVO®, permitindo organização e classificação das informações coletadas. A
estratégia metodológica utilizada para a análise dos foi a Análise Comparativa.
A análise substantiva dos dados foi feita através da codificação aberta,
codificação axial e codificação seletiva. A categoria central emergiu das interrelações feitas entre as categorias, denominada: “Gerenciando o cuidado na
UTIN”. A pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética e Pesquisa da UFSC sob o
número 368/08. Resultados: A categoria central “Gerenciando o cuidado na
UTIN” é composta pelas subcategorias: Atribuindo responsabilidades ao
enfermeiro, Estabelecendo prioridades, Encontrando realização profissional,
Colocando o enfermeiro como importante apoio, Construindo relações de
confiança, Mantendo relações intensas em ambiente fechado, Percebendo a
presença de conflitos, Identificando modos de enfrentamento, Reavaliando e
questionando rotinas, Inserindo os pais nas rotinas e cuidado e, por fim,
Valorizando a presença dos pais no cuidado. As primeiras duas subcategorias
retratam as responsabilidades assumidas ou delegadas ao enfermeiro.
Responsabilidades que nem sempre seguem uma rotina, acontecem muitas
vezes de forma aleatória, porém centralizada, suprindo as demandas que
surgem, inesperadas, e que requerem agilidade e habilidade para não
prejudicar o esperado da assistência neonatal. Em alguns momentos, assumir
a coordenação da unidade pode trazer uma sobrecarga de funções, porém
quando resolvidas conferem ao enfermeiro a sensação de profissional
competente e realizado, caracterizando a subcategoria Encontrando realização
profissional. A subcategoria Colocando o enfermeiro como importante apoio,
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valoriza este profissional como uma referência de apoio para os familiares do
bebê, pelas atitudes de acolher suas dúvidas/inseguranças/anseios durante a
permanência na UTIN. Mediante todo aparato tecnológico e cuidados
intensivos, prezando ofertar uma assistência técnica adequada, ágil e segura,
as relações de empatia ganham destaque, muitas vezes até se sobrepondo a
competência técnica da equipe, relatada na subcategoria Construindo relações
de confiança. Considerando as questões pontuadas até o momento, emergem
as subcategorias Mantendo relações intensas em ambiente fechado e
Percebendo a presença de conflitos onde aspectos de convivência diária em
UTIN tornam-se peculiares em relação a unidades de internação abertas. Um
ponto fundamental nestas questões que surgem nas relações e interações de
ambiente de cuidado fechado, são a busca de reorganizar e reconstruir
vínculos,

enfrentando-os,

denominado

de

Identificando

modos

de

enfrentamento como subcategoria. Os conflitos geram mudanças, incitam
transformações que visam melhorias ao cuidado em neonatologia, que
acontece em concomitância com a subcategoria Reavaliando e questionando
rotinas. Novas realidades são trazidas atualmente para este ambiente
complexo de cuidado, construídas a partir do repensar as rotinas, surgindo a
subcategoria Inserindo os pais nas rotinas e cuidado, estendendo o cuidar a
família destes neonatos, tornando-os fundamentais neste processo onde novas
realidades, muitas vezes dolorosas e inimagináveis, são impostas. Acolher os
anseios, inseguranças, sentimentos de culpa, transformando-os e dando lugar
a esperança proporciona o estabelecimento de vínculos afetivos, evidenciado
na subcategoria Valorizando a presença dos pais no cuidado. Encontrando
realização profissional é a subcategoria que engloba aspectos apontados como
inerentes ao quotidiano no ambiente de UTIN como a doação ao trabalho de
ser enfermeira em UTIN e facilidades identificadas, sentindo satisfação no
papel que desempenha no dia-a-dia. Conclusão: Esta pesquisa conclui que as
mudanças na prática do cuidado complexo em UTIN convidam para um novo
olhar, valorizando a sensibilidade ao prestar o cuidado. O cuidado complexo
em UTIN busca atuar desde os serviços de apoio da instituição hospitalar e
seus gestores até a academia, minimizando atuações compartimentadas e
isoladas, integrando e aplicando conhecimentos científicos, com ganhos para a
gerência da prática profissional. Cabe exercitar competências que vão além da
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habilidade técnica e administrativa, atuando como interlocutor e articulador,
identificando conflitos e modos de enfrentá-los, promovendo relações de
confiança entre os membros da equipe-ambiente de trabalho e equipe-família,
potencializando o diálogo, autonomia e conhecimentos, trazendo, como
relatado na pesquisa, o reconhecimento profissional.

Descritores: Enfermagem. Recém-nascido. Prematuro. Unidades de Terapia
Intensiva Neonatal. Enfermagem Neonatal.
Área temática: Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido,
criança, adolescente e família nos diversos ambientes e contextos.
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Resumo
O Palivizumabe é um anticorpo monoclonal que realiza a prevenção de
infecções do trato respiratório pelo Vírus Sincicial Respiratório-VRS. Em
nossas vivências notamos que os profissionais desconhecem informações
sobre o produto, a preparação, conservação e indicações, assim como os pais
das crianças que recebem a medicação também não estão orientados
adequadamente. Esse é um vírus que atinge o trato respiratório, sendo o maior
causador de pneumonia e broquilite em crianças pequenas e lactentes. É
considerado uma das principais causas de hospitalização por doenças do trato
respiratório em crianças menores de um ano de idade, sendo também uma das
maiores causas de morbimortalidade. Sua distribuição é mundial e,
tipicamente,

sazonal.

Em

países

de

clima

temperado,

ocorre

com

predominância no outono e inverno1. Estudos realizados nas cidades de São
Paulo e Rio de Janeiro mostram que essa característica também se aplica ao
Brasil, onde o período de epidemia acontece no primeiro semestre do ano1-2 .
Cerca de 40% a 60% das crianças são infectadas pelo vírus no primeiro ano de
vida e mais de 95% já foram infectados aos 2 anos de idade3, sendo a causa
mais comum de pneumonia e bronquiolite em crianças pequenas e lactentes.
Crianças com nascimento prematuro, menores que 6 semanas de vida,
imunodeficiêntes,

portadoras

de

cardiopatias

congênitas

e

displasia
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3. Enfermeira doutora. Professor Associado da Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP da Escola
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4. Enfermeira doutora. Professor Adjunto da Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP da Escola
Paulista de Enfermagem.
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broncopulmonar tem um risco maior de adiquirir infecções por VSR em sua
forma grave, devido ao seu sistema imunológico menos desenvolvido, menor
quantidade de anticorpotos maternos e bronquiolos de menor diâmetro.
Existem imunoglobulinas capazes de realizar a prevenção do vírus e
necessidade de hospitalização. O Palizivumab, conhecido comercialmente por
Synagis®, realiza essa prevenção e confere imunidade passiva ao vírus. É um
anticorpo monoclonal, ou seja, surge com base um único linfócito B, que é
clonado , produzindo sempre os mesmos anticorpos, em resposta ao agente
patógeno. Sua imunização neutraliza, inibe e reduz o VSR4. Um estudo
randomizado, duplo-cego e controlado com placebo foi realizado entre 1996 e
1997 durante o período sazonal do VSR. Nele crianças recebiam a dose de
15mg/Kg, administradas em injeções intramusculares durante 5 meses
consecutivos, e foi mostrada uma redução de 55% na taxa de internação por
doenças causadas pelo VSR. Atualmente seu uso é aprovado em mais de 45
países. A Academia Americana de Pediatria (AAP) estabeleceu critérios para
eleger as crianças com indicação de profilaxia com o palivizumab: recémnascidos em ≤ 28 semanas de gestação e que são menores de 1 ano de idade
no início da época do VRS; recém-nascidos em 29-32 semanas de gestação e
que estão abaixo dos 6 meses de idade no início da época do VRS; recémnascidos em 32-35 semanas de gestação, com menos de 6 meses de idade no
início da época do VRS; crianças com até dois anos de idade, portadoras de
displasia broncopulmonar, e que tenham utilizado oxigênio suplementar,
esteróides ou broncodilatadores nos últimos 6 meses que antecederam o inicio
da época do VRS e crianças com problemas cardíacos congênitos. Pelo alto
custo dessa cobertura vacinal5 e da maioria da população não conseguir arcar
com esta despesa, aliado à importância da prevenção , o Sistema Único de
Saúde assumiu a distribuição para diversos segmentos, como Centro de
Referência de Imunobiológicos. A Secretaria de Saúde de São Paulo (SESSP), através da Resolução SS – 249, de 13 de julho de 2007 aprovou uma
norma técnica disciplinando o uso do Palivizumab para a prevenção da
infecção pelo VSR. A preparação do Palivizumabe deve ser precisa, para
garantir a eficácia do produto. Deve ser armazenado em temperatura entre + 2º
e + 8ºC, não podendo ser congelada. Como sua apresentação é um pó
liofilizado, deve ser reconstituído com 1,0 ml de água destilada, não podendo
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ser utilizado solução fisiológica, pois a mesma causa precipitação da proteína
IgG no palivizumab podendo assim inativar o produto. Utilizar água destilada
em temperatura ambiente, introduzir o líquido de medo que escorra lentamente
pela parede do frasco. Deve permanecer de repouso à temperatura ambiente
durante no mínimo, 20 minutos, até que a solução fique clara e transparente.
Deve também ser utilizado em um tempo de até 6 horas. O conhecimento por
parte da equipe de enfermagem sobre a administração do Palivizumabe é
essencial, para que doses da medicação não sejam perdidas ou que seu efeito
seja inativado. A orientação aos pais quanto ao armazenamento e transporte
adequado, indicações e os efeitos esperados da imunização cabem à equipe
de enfermagem. Para tanto, é necessário um treinamento contínuo da equipe.
Diante dessa necessidade, o objetivo deste trabalho é elaborar um guia de
cuidados com o anticorpo monoclonal voltado aos profissionais da saúde. Foi
então necessário realizar uma revisão bibliográfica, que mostrasse informações
relevantes sobre o Palivizumabe, e então realizar um guia de orientações. O
presente estudo está vinculado ao Grupo de Estudo em Puericultura
credenciado na Universidade Federal de São Paulo e cadastrado no diretório
do grupo de pesquisa do CNPq e tem por finalidade realizar estudos sobre a
infância, pautados no desenvolvimento humano, contemplando a criança e sua
família. Metodologia: O método do estudo foi a busca de artigos em nas bases
de dados da Biblioteca Virtual em Saúde – BVS (LILACS, Medline) e Scielo.
Foram encontrados 7 artigos no Scielo e 323 da BVS e no final, selecionados
26 artigos pois respeitavam os critérios de inclusão. Pensou-se em incluir
somente artigos publicados entre 2000 a 2010, com o objetivo de assegurar
informações atualizadas. Mas, durante a leitura, foram localizados artigos
relevantes e inéditos, anteriores a esse período, assim, foram estendidos para
1997 a 2010. As referências da Academia Americana de Pediatria, as normas
da Secretaria da Saúde de São Paulo e o Red Book foram encontradas,
buscando diretamente na internet, e na bula da caixa do medicamento.
Conforme foram adquiridos os artigos na íntegra, foi realizada uma leitura
atenta a fim de selecionar as informações relevantes do Palivizumab para
prática profissional para elaborar o guia, como: o que são anticorpo e o VSR, o
grupo de risco para contrair o vírus, para quem é indicado, apresentação,
conservação, dosagem e esquema vacinal, instruções para reconstituição e
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aplicação, orientações que devem ser dadas aos pais quanto ao Palivizumab,
principais efeitos colaterais, cuidados com a criança e meios de prevenção do
VSR. Cada um desses itens consta no guia, seguidos de um texto descritivo e
de figuras ilustrativas para facilitar sua assimilação. Durante a composição do
texto, foram construídas mentalmente as figuras que se adaptariam àquele
conteúdo e, em seguida, foi realizada uma busca em bancos de imagens da
internet. A imagem de reconstituição da imunoglobulina que não foi encontrada
na internet, foi retirada de um livro de procedimentos de enfermagem33. Exceto
a ilustração da capa, todas as demais passaram por modificações feitas pelo
programa de PhotoShop para se adaptarem melhor ao trabalho. A figura que
mostra a embalagem do produto foi modificada, para que parecesse um
desenho, a partir da foto original. A segunda figura, que mostra o trato
respiratório foi construída pela união de dois desenhos: o corpo humano com
os pulmões e a caixa com o interior dos brônquios, em tamanho maior. O
desenho que mostra o passo a passo da reconstituição foi retirado de um livro
e teve todas as suas figuras diminuídas. A figura do passo 3 foi invertida, e a
do passo 5 foi construída pela união das figuras dos frascos e da seta. O
relógio recebeu do tempo em cor verde. A figura do calendário foi modificada,
recebendo círculos vermelhos que indicam o tempo das aplicações. A figura
mostrando a aglomeração de crianças foi marcada com um X vermelho de
negação. Finalmente, a figura da lavagem das mãos, inicialmente em preto e
branco, foi colorida. Considerações finais: O objetivo do trabalho foi alcançado,
já que foi construído um guia com informações relevantes sobre o
Palivizumabe, voltado à prática profissional, com base nas informações
extraídas dos artigos científicos. Descritores: Palivizumabe, Guia de orientação,
Educação em saúde, Enfermagem Pediátrica. Referências: 1.Vieira SE,
Stewien KE, Queiroz DA, Durigon EL, Torok TJ, Anderson LJ, et al. Clinical
patterns and seasonal trends in respiratory syncytial virus hospitalizations in
Sao Paulo, Brazil. Rev Inst Med Trop São Paulo 2001;43:125-31 2.Nascimento
JP, Siqueira MM, Sutmoller F, Krawczuk MM, De Farias V, Ferreira, et al.
Longitudinal study of acute respiratory diseases in Rio de Janeiro: occurrence
of respiratory viruses during four consecutive years. Rev Inst Med Trop Sao
Paulo 1991;33:287-96 3.Glezen WP, Taber LH, Frank AL, Kasel JA. Risk of
primary infection and reinfection with respiratory syncytial virus. AM J Dis Child.
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1986;140: 543-46 4.Mjías A, Ramilo O. Review of palivizumab in the
prophylaxis of respiratory syncityal virus in high risk infants. 2008, 2(3): 433439 5.Carvalho WB de, Johnston C, Fonseca MC. Bronquiolite aguda, uma
revisão atualizada. Rev. Assoc. Med. Bras. 2009, 53(2): 182-188 .
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HIGIENIZAÇÃO
DAS
MÃOS
ANTES
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO

DO

PREPARO

E

Rocha PK1, Silva FM2, Porto TP3, Lessmann J4

Introdução: A higienização das mãos é considerada um ato de limpeza e
purificação desde a antiguidade. Entretanto, somente após a descoberta de que
as superfícies corporais continham microorganismos e que estes poderiam
transmitir doenças foi que muitos profissionais, algumas instituições de saúde e
organizações mundiais começaram a se preocupar com questões relacionadas ao
cuidado com o intuito de priorizar a segurança do paciente. Segundo estimativa
da Organização Mundial da Saúde - OMS (2007) entre 5% e 10% dos pacientes
admitidos em hospitais adquirem uma ou mais infecções e a higienização das
mãos é a medida primária para a redução dessa taxa quando relacionada à
assistência de saúde. Com a perspectiva de que o paciente sob cuidados está
sujeito ao risco de sofrer eventos adversos e há necessidade de se posicionar
quanto a isto, a World Health Organization - WHO criou em 2004 a Aliança
Mundial pela Segurança do Paciente tendo como missão coordenar, disseminar e
acelerar melhorias para segurança do paciente em termos mundiais por meio do
lançamento de programas voltados para alcançar este objetivo. Pensando nisto, a
Aliança Mundial para Segurança do Paciente definiu para o biênio 2008-2009 um
programa com 12 áreas de trabalho contemplando a questão da segurança do
paciente como tema central das ações. A primeira área constitui-se dos Desafios
Globais para Segurança do Paciente que tem como objetivo identificar tópicos de
riscos mais significativos aos estados membros. Um dos desafios desta área é o
Cuidado Limpo é Cuidado Seguro, que busca reduzir infecções associadas ao
cuidado à saúde, além de aumentar a conscientização do impacto de infecções
associadas ao cuidado. O termo “lavagem das mãos” foi substituído por
“higienização das mãos” que compreende: higienização simples, higienização
anti-séptica, fricção anti-séptica e anti-sepsia cirúrgica das mãos. Este ato deve
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ser realizado essencialmente em cinco momentos diferentes: 1) antes de contato
com o paciente; 2) antes da realização de procedimento assépticos; 3) após risco
de exposição a fluidos corporais; 4) após contato com o paciente e; 5) após
contato com as áreas próximas ao paciente como leito, bombas de infusão, entre
outros. A higienização das mãos é uma prática relativamente simples, barata, e
certamente, estará evitando possíveis complicações tais como abscessos,
flebites, tromboflebites, que são as infecções mais comuns decorrentes da
administração de medicação, principalmente por via endovenosa.Refletindo sobre
a segurança do paciente pediátrico, as pesquisas apontam dados preocupantes,
já que trata-se de uma população de alto risco aos eventos adversos em função
da imaturidade de seus sistemas imuno e fisiológicos, diferenciações anatômicas,
e características complexas e individualizadas de desenvolvimento, que considera
cada faixa etária e seu processo de vida. A partir disto, estudos apontam que a
adesão a práticas seguras diminuem os riscos aos pacientes, principalmente na
população pediátrica, pois crianças apresentam o sistema imunológico ainda em
desenvolvimento, sendo assim mais suscetíveis as infecções. Contudo, ainda
existem poucos estudos relacionados a essa área. Medidas profiláticas em
relação às infecções e a problemas de identificação antes da administração de
medicamentos têm sido alertadas por vários autores, principalmente para as
populações de risco, incluindo os pacientes pediátricos. Assim, verificamos a
necessidade de realizar uma pesquisa sobre a segurança do paciente por meio
da higienização das mãos antes da administração de medicação, já que é uma
situação potencialmente causadora de danos evitáveis e se constitue nos
princípios básicos para realização de uma assistência em saúde mais segura.
Objetivo: Identificar se a higienização das mãos realizada antes do preparo e da
administração de medicação (intravenosa, intramuscular, subcutânea, via oral) ou
fluidos, pelos profissionais de enfermagem atuantes em uma Unidade de
Internação Pediátrica de um Hospital Universitário segue as diretrizes
estabelecidas pela Anvisa (2006/2007/2008) e OMS(2009). Metodologia: Tratase de um estudo quantitativo, do tipo exploratório-descritivo, cuja coleta de dados
foi implantada por meio da observação. As 209 observações foram realizadas
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entre agosto e novembro de 2010 com a participação de 13 funcionários da
equipe de enfermagem, sendo estes técnicos de enfermagem e enfermeiros. Os
critérios de inclusão dos participantes foram: estar no exercício de suas funções
no período da coleta de dados e aceitar participar da pesquisa assinando o termo
de consentimento livre e esclarecido. A coleta de dados foi realizada após a
aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC) conforme parecer 853/10 no ano de 2010. A pesquisa
foi desenvolvida em três etapas. Sendo que na primeira delas as pesquisadoras
realizaram um pré-teste do instrumento de observação a fim de detectar possíveis
falhas.

O

instrumento

de

observação

foi

fundamentado

no

Guide

to

Implementation – A Guide to the implementation of the WHO Multimodal Hand
Hygiene Improvement Strategy (2009); e no Guia para Implementação da
estratégia multimodal da OMS para a melhoria da higienização das mãos –
ANVISA (2006/2007/2008). Na segunda etapa foi realizada a coleta de dados por
meio de observações aleatórias dos procedimentos de preparo e administração
de medicamentos, sendo que esta observação foi realizada dos turnos matutino e
vespertino. Na terceira etapa foi realizada a tabulação e análise dos dados
obtidos. A tabulação dos dados ocorreu por meio de uma planilha construída no
Excel®, analisada de forma não probabilística, e processada por meio do sistema
SESTATNET® da Universidade Federal de Santa Catarina, utilizando estatística
descritiva contendo freqüência absoluta e relativa, médias e desvio padrão.
Resultados: Foram realizadas 209 observações de higienização das mãos antes
do preparo e da administração de medicações, sendo neste total incluída tanto a
higienização simples como a fricção anti-séptica das mãos. Verificamos que do
total de observações realizadas, 66 (31,58%) foram a higienização simples das
mãos, e em 8 (3,83%) observações utilizou-se a fricção anti-séptica das mãos,
sendo que em 13 (6,22%) observações os profissionais realizaram ambas as
técnicas. Quanto a caracterização dos 13 participantes do estudo, 12 (92,31%)
eram técnicos de enfermagem, sendo que 01 (7,69%) era enfermeira, havendo
predominância do sexo feminino com total de 12 (92,31%) mulheres. A média de
idade foi de 39,9 anos com desvio padrão (DP) de 9,1 anos. O tempo de
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formação foi em média 16,3 anos e o tempo de trabalho 14,4 anos. Quanto à
infra-estrutura a unidade possui água potável e limpa, sendo todas as torneiras
manuais. Há um total de 16 pias em toda a unidade, sendo que destas sete são
para o uso dos funcionários e se localizam no expurgo, sala de medicação, sala
de lanche dos funcionários, sala de procedimentos, sala de nutrição,
brinquedoteca; e oito pias encontram-se disponíveis para o uso das crianças,
acompanhantes e funcionários, sendo que estão dispostas em alguns quartos ou
ante-salas. Em relação ao dispensadores de álcool gel, encontramos um total de
12, sendo que os mesmos encontram-se fixados pela unidade. Quanto as lixeiras,
verificado que todos os quartos e ambientes da unidade possuem lixeira com
pedal, exceto a sala de preparo da medicação. Nesta sala, a lixeira diferencia-se
das outras, pois possui local adequado para descartar lixo em forma de papel,
plástico, vidro e lixo contaminado, porém as tampas são de madeira e manuais.
Verificamos que foram realizadas 90 administrações de medicação por via IV.
Antes do preparo destas, a higienização das mãos ocorreu em apenas 38
(42.22%) dos casos, seja por meio de higienização simples ou por fricção antiséptica. Entretanto, em 52 das medicações IV (57.77%) não foi utilizado método
algum para manter as mãos livres de fonte de contaminação antes do preparo.
Quanto a técnica da higienização simples das mãos, das 209 observações, o
procedimento foi realizado 66 (83,54%) vezes antes do preparo da medicação, 11
(13,92%) antes da administração, e 2 (2,53%) nos dois momentos, ou seja, antes
do preparo e da administração do medicamento, assim totalizando 79 (37,80%)
vezes. Ainda verificou-se que em 20 (25,32%) vezes as mãos foram higienizadas
com água e sabão, foram retiradas as jóias e relógios; as unhas em 66 (83,54%)
estavam curtas; utilizaram esmalte 48 (60,76%) vezes, destes 18 (60%) não
estava íntegro, e 12 (42,86%) eram da cor vermelho.

A fricção anti-séptica das

mãos ocorreu em um total de 21 (10,05%) observações e 188 (89,95%) das
observações não foi utilizado solução alcoólica anteriormente ao contato com o
paciente. Conclusões: A higienização das mãos é uma medida simples e barata.
Ao realizá-la os profissionais de saúde contribuem para a prestação de uma
assistência mais segura. Assim, torna-se necessário possibilitar uma estrutura
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física e equipamentos em número adequado, com a finalidade de facilitar a
adesão dos profissionais. Além disso, fornecer capacitações periódicas para que
o profissional se perceba como sujeito do cuidado integral ao paciente
hospitalizado e com a responsabilidade desse ato.
Referências:
BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Higienização das mãos em
serviços de saúde. Brasília, DF: Anvisa, 2007, 52p. Disponível em
<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao_maos/manual_integra.pdf.>.
Acesso em:
BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Guia para implementação: um
guia para implementação da estratégia multimodal da OMS para melhoria da
higienização das mãos. Brasília, DF: Anvisa, 2006/2007, 63 p. (Versão Teste I)
BRASIL, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente:
higienização das mãos. Brasília, DF: Ministério da Saúde, Anvisa, 2008.
ORGNIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE OMS. Guia para implementação: uma
guia para a implantação da estratégia multimodal da OMS para a melhoria da
higienização das mãos a observadores. ANVISA, Brasília, DF, 2009. 63 p.
Descritores: lavagem de mãos, infecção hospitalar, enfermagem
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IDADE MATERNA E CARACTERÍSTICAS DE RECÉM-NASCIDOS
EM ÓBITO NO PERÍODO NEONATAL, 2000 A 2009
Ferrari RAP1
Bertolozzi MR2
Lima SL 3
Tacla MTGM4

Introdução: A gravidez é um evento especial na vida da mulher e deve ser vista
pelas gestantes e profissionais de saúde como uma experiência de vida saudável,
mas que por vezes pode implicar em riscos tanto para a mãe quanto para o feto
(1)

. A faixa etária materna é considerada como um dos fatores de risco

gestacional, em especial mulheres nos extremos de idade, menor que 15 anos ou
menarca há menos de dois anos e maior que 35 anos. O risco apresentado pelo
primeiro grupo está relacionado à aceitação da gravidez, bem como à adesão ao
acompanhamento pré-natal. Já entre as mais velhas, além do envelhecimento
ovariano, essas têm maior chance de apresentarem durante a gestação
hipertensão arterial, diabetes mellitus, entre outros agravos

(1)

. De acordo com o

Ministério da Saúde, em 2004, os coeficientes de mortalidade neonatal precoce
(até sete dias de vida) e tardio (de sete a 28 dias) foram, respectivamente, 11,49
e 3,51/1.000 NV

(2)

. O Brasil vem, nos últimos anos, reduzindo as suas taxas de

mortalidade infantil, caminhando para a meta pactuada em 2003 para redução de
5% da mortalidade até 2012. Entre 2004 e 2007, os estados brasileiros
apresentaram redução da natalidade, com exceção da região Norte, que
aumentou de 309.136 para 311.813 nascimentos. Quanto à mortalidade neonatal,
a região Nordeste apresentou os maiores coeficientes do país, mesmo que tenha
reduzido de 21,16/1.000 NV para 19,77/1.000 NV, seguido da região Norte (de
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15,63/1.000 NV para 14,55/1.000 NV) e Centro Oeste (de 12,39/1.000 NV para
11,14/1.000 NV) (2). Podemos perceber, nas diversas regiões do país, que a idade
materna não está sendo relacionada diretamente à mortalidade perinatal e às
suas complicações, porém é apontada como causa indireta, juntamente com as
condições socioeconômicas, demográficas e nível de escolaridade materno. No
entanto, destacam-se como principais causas de mortalidade neonatal: parto
prematuro, anóxia neonatal e baixo peso ao nascer

(3-5)

. Por estes e outros

motivos, os profissionais de saúde devem se atentar para os fatores de risco e os
fatores que fazem vulneráveis, direta ou indiretamente, os grupos que se
encontram no período gestacional, procurando-se evitar as complicações perinais
advindas destas fragilidades. O conhecimento destes fatores viabiliza um olhar
diferenciado e ações direcionadas às necessidades de saúde requeridas por cada
gestante

em

particular,

reduzindo-se,

desta

forma,

a

morbimortalidade

proveniente destes potenciais de complicações. Objetivo: Identificar a relação
entre a idade materna e as características de recém-nascidos que foram a óbito
no período neonatal no município de Londrina, Paraná. Metodologia: Trata-se de
um estudo quantitativo do tipo ecológico temporal, realizado no período de 2000 a
2009, a partir da extração dos dados da Declaração de Nascido Vivo (DN), da
Declaração do Óbito (DO) e das Fichas de Investigação do Óbito Infantil do
Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna e Infantil (CMPMMI).
Essas fichas também dispõem de informações da síntese de prontuário das
Unidades Básicas de Saúde (UBS), ambulatório e hospital (atendimentos e
internações materna [durante a gestação e parto] e infantil), que são coletadas
pelos profissionais do Núcleo de Informação de Mortalidade (NIM) da Secretaria
Municipal de Saúde. Nos 10 anos de estudo, morreram 793 crianças menores de
um ano de idade. Dessas 783 foram investigados pelo CMPMMI, sendo 537
óbitos neonatais (68,6%), população do presente estudo. Selecionaram-se as
seguintes variáveis: idade materna por faixa etária e as características do neonato
quanto ao sexo, à raça/cor, ao tipo de parto, à idade gestacional ao nascer, ao
peso ao nascer, ao Apgar no 1º e 5º minuto e ao período da idade do óbito
(neonatal precoce e tardio). Os dados foram digitalizados em banco de dados
criado no programa Epi Info 2002®. Utilizou-se o Statistical Package for the Social
Sciences® para a análise univariada e bivariada, aplicando-se os Testes Qui-
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quadrado e Exato de Fischer, com valor descritivo final de p<0,05. O projeto de
pesquisa

foi

aprovado

sob

o

processo

no.

CAAE

0044.0.196.000-

09/843/2009/CEP-EEUSP, pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem da Universidade de São Paulo, também, foi autorizado pela Diretoria
de Atenção à Saúde da Autarquia Municipal de Saúde de Londrina. Resultados:
Do total das mulheres inclusas na pesquisa, as jovens adultas (12 a 27 anos de
idade) totalizaram 60,2%, sendo 22,0% adolescentes. Pode-se observar que
houve redução de 17,8% de mães adolescentes, passando de 36,4% de 2000 a
2001 para 18,6% em 2008 a 2009. No que se refere às características dos
neonatos, o sexo masculino representou pouco mais da metade entre a
população de estudo (56,8%). A raça branca foi predominante (85,4%) e a
parda/preta totalizou 12,7%. Entre os anos de estudo, não houve diferença
estatisticamente significativa entre essas variáveis com a idade materna. Ao
relacionar faixa etária materna com a variável idade gestacional, peso ao nascer e
Apgar no 1º e 5º minuto, não se verificou associação estatisticamente
significativa. Nos 10 anos de estudo essas variáveis se mantiveram homogênias
entre as faixas etárias, não diferindo entre as mulheres com menor idade (12 a 19
anos) ou maior idade materna (35 e mais anos). Mas com relação ao tipo de parto
e faixa etária materna houve associação estatística (p<0,001). Do total dos partos,
51,1% ocorreram via vaginal com maior porcentagem entre as mulheres jovens
adultas (12 a 27 anos). Por outro lado 71,0% dos cirúrgicos se concentraram nas
faixas etárias entre 20 a 27 e 28 a 35 anos. Com relação às características do
recém-nascido que foi a óbito no período neonatal, verifica-se que pouco mais da
metade nasceu de parto vaginal. O peso ao nascer abaixo de 1.500 gramas
totalizou 60,7%, sendo 47,1% com menos de 1.000 gramas. Observa-se também
que 73,5% dos recém-nascidos foram a óbito no período perinatal. Do total, os
com idade gestacional ao nascer de 22 a 36 semanas representaram 76,7%.
Desses, 59,0% de 22 a 31 semanas (prematuridade extrema). Quase a metade
(46,2%) nasceu com menos de 31 semanas de gestação, e daqueles que
nasceram com idade gestacional entre 22 a 26 semanas, 80,8% deles morreram
antes de completar sete dias de vida. Ao relacionar o período neonatal e o Apgar
observou-se que do total dos óbitos 73,0% apresentaram Apgar menor que sete
no 1º minuto, média de 3,9. Já no 5º minuto houve decréscimo para 44,7%, média
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de 6,06 (p<0,001). Conclusão: Pode-se verificar no presente estudo que mais da
metade das mulheres eram jovens adultas. A idade materna não apresentou
associação estatística com as características do recém-nascido, exceto o tipo de
parto. Mas a quase totalidade dos neonatos evoluíram ao óbito no período
neonatal precoce em condições prematuras. Embora que os resultados não
apresentaram relação estatisticamente significativa com os extremos de idade
materna, outras pesquisas são necessárias para averiguar possíveis lacunas nos
serviços ginecológicos e obstétricos prestados às mulheres residentes no
município que dificultam a execução de uma assistência equitativa e integral para
a redução de partos prematuros e conseqüente mortalidade neonatal precoce.
Descritores: Gestação, Idade Materna, Mortalidade Neonatal
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IMPLEMENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INICIAL DE
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA: POSSIBILIDADES E LIMITES
Lage SR1, Solano P2, Luna M3, Macedo EC4, La-Cava AM5

Introdução: O interesse pela temática e a oportunidade de realizar o presente
estudo surgiu da realização da disciplina Enfermagem na Atenção à Saúde da
Criança, pertencente ao Departamento de Enfermagem Materno Infantil, durante
o sexto período de graduação. A Enfermagem preocupa-se com as respostas
humanas, sendo assim, o planejamento do cuidado ao cliente visando o
atendimento das necessidades humanas básicas e da sua reabilitação é meta
primordial. Para tanto a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é a
metodologia que permite ao enfermeiro organizar suas ações, estabelecendo a
prestação de cuidados integrais e contínuos ao indivíduo, promovendo uma
assistência qualificada. A SAE envolve as seguintes etapas: Anamnese/Histórico
de Enfermagem, Diagnóstico de enfermagem, Planejamento, Implementação e
Avaliação1. A Anamnese Pediátrica, integrante da primeira etapa da SAE, auxilia
a tomada de decisão, pois permite conhecer as condições de vida e saúde do
cliente/família, suas queixas e dúvidas, aspectos psicológicos, culturais,
ambientais e econômicos2;3. Um dos instrumentos utilizados como estratégia para
a otimização desta etapa é o formulário de Avaliação Inicial de Enfermagem. Esta
é uma ferramenta que permite o uso de uma linguagem única e padronizada, e
que favorece o processo de comunicação e a reunião de dados para o
planejamento da assistência1. Todavia é preciso que o enfermeiro seja capacitado
e atualizado quanto ao entendimento e uso da ferramenta para que não ocorram
1

Acadêmica do sétimo período da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (EEAP/UNIRIO).
2
Acadêmica do sétimo período da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (EEAP/UNIRIO).
3
Acadêmica do sétimo período da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (EEAP/UNIRIO).
4
Mestre em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro (EEAP/UNIRIO). Docente do Departamento de Enfermagem Materno Infantil da
EEAP/UNIRIO.
5
Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professor associado do
Departamento Materno Infantil da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (EEAP/UNIRIO).
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erros no seu preenchimento. O processo educativo para os profissionais nos
serviços de saúde é essencial para a interação de saberes interdisciplinares de
forma dinâmica e complementar, visto que a Educação Continuada em
Enfermagem proporciona ao indivíduo a obtenção de conhecimentos, capacidade
profissional e desenvolvimento pessoal beneficiando, desta forma, as dimensões:
institucional e social4. Nesse contexto buscou-se contribuir com a atualização dos
profissionais envolvidos na utilização do formulário de Avaliação Inicial à partir da
realização de uma discussão em grupo onde foram apresentados e discutidos
todos os itens do instrumento. Dessa forma foi vivida a experiência da articulação
teórico-prática possibilitando a fundamentação do cuidar em Enfermagem e a
produção de novos conhecimentos. Objetivos: Relatar a experiência discente na
participação da implementação do instrumento de Avaliação Inicial de
Enfermagem Pediátrica, através da promoção de um encontro de atualização;
descrever os limites e as possibilidades na implementação do instrumento de
Avaliação Inicial de Enfermagem evidenciados pelas acadêmicas. Metodologia:
Trata-se de um relato de experiência das discentes do sexto período do Curso de
Graduação em Enfermagem durante o ensino prático da disciplina Enfermagem
na Atenção à Saúde da Criança da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (EEAP)
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) na enfermaria
pediátrica de um hospital federal da cidade do Rio de Janeiro, no primeiro
semestre do ano de 2011. Participaram da experiência seis alunos, que
promoveram o encontro de atualização com os profissionais membros da equipe
de saúde: gerente de enfermagem, enfermeira plantonista, enfermeiros da
educação continuada, residente de enfermagem e medicina, técnica de
enfermagem. O processo envolveu as seguintes etapas: formação de grupos de
discentes para realização do ensino prático; estudo e discussão do conteúdo do
formulário da referida instituição, denominado: Avaliação Inicial de Enfermagem
Pediátrica; divisão das responsabilidades, por cada acadêmico, pela pesquisa dos
seguintes itens do formulário: Identificação, Condição de moradia, Identificação do
Responsável, Queixa Principal, Diagnóstico Clínico/Cirúrgico, Perfil de Saúde, Comorbidades, Vacinas, Medicação em uso, Sono e repouso, Nutrição e Hidratação,
Procedimentos Anteriores. Exame Físico: Sinais Vitais, Higiene, Locomoção,
Estado Mental, Escalas para a avaliação de risco para desenvolver úlcera de
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pressão (Braden), aferição da intensidade da dor (Escala Visual Analógica –EVA),
identificação do nível de consciência (Glasgow) e avaliação do grau de sedação
do paciente (Ramsay) e, Neurológico, Cabeça e Pescoço, Órgãos dos SentidosAlterações,

Cavidade

Oral,

Tronco,

Mama,

Pele,

Abdome,

Eliminações

Fisiológicas, Membros Superiores, Membros Inferiores, Risco de Infecção, Risco
para Queda e Risco para precaução de contato. Em seguida houve a discussão,
troca e ampliação de informações, entre professora e alunos, sobre os conteúdos
pesquisados na literatura e reconhecidos como indispensáveis para a utilização
do instrumento de avaliação inicial de enfermagem; realização de um encontro
para apresentação de cada item do instrumento pelos respectivos discentes,
utilizando recurso áudio-visual e desenvolvimento de círculo de debate no qual
emergiram os limites e as possibilidades na utilização do instrumento de avaliação
inicial de enfermagem. Resultados: No que se refere às possibilidades da
implementação do instrumento de avaliação inicial de enfermagem no referido
setor pôde-se notar o estímulo dos profissionais para a busca de novos
conhecimentos; a importância atribuída ao formulário para nortear a assistência
de enfermagem; a oportunidade de discutir sobre as dúvidas pertinentes ; o
estabelecimento da interação dos saberes e a integração da equipe de
enfermagem. Quanto aos limites observados, surgiu a explicitação por parte de
um enfermeiro de que o instrumento é extenso, demandando tempo para o
preenchimento, o que poderia comprometer outras atividades cuidativas do
profissional

e

podendo

ainda

desencadear fadiga

ao

cliente/família;

o

questionamento quanto a real necessidade de nova coleta de informações a cada
reinternação utilizando-se o mesmo formulário. Baseado nesses resultados, o
outro grupo de acadêmicos se empenhou na elaboração de um Manual de
instruções para a utilização do referido formulário. Conclusões: Aprendeu-se, na
prática, as funções que são atribuídas à Enfermagem e o quanto os profissionais
anseiam e necessitam por qualificação, capacitação e atualização de seus
conhecimentos. Foi incentivado e oportunizado a revisão e o reforço dos
conteúdos aprendidos durante a graduação. Observou-se que as possibilidades
para a implementação da Avaliação Inicial de Enfermagem supera os limites, pois
é de grande importância tanto para o cliente quanto para a equipe, viabilizando
um atendimento organizado, planejado, humanizado e integral, ao mesmo tempo
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em que promove a interação dos profissionais de saúde, visto que uma vez
preenchido poderá ser consultado no prontuário por cada membro da equipe,
tornando assim a assistência completa e eficaz. Além disso, concluiu-se o quanto
é necessário, ao inserir ferramentas e/ou tecnologias na instituição, a atualização
dos conteúdos/conhecimentos entre os profissionais envolvidos de forma que
integre seus saberes, experiências e técnicas. Desta forma a atividade proposta
pela docente da disciplina de Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança foi
essencial tanto para os profissionais quanto para os discentes.
Referências:
1 Tannure MC, Gonçalves AMP. SAE, Sistematização da Assistência de
Enfermagem: Guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2009. p 25-37.
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IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS NA PREVENÇÃO
DE HPV NO AMBIENTE ESCOLAR
Autores
Valle CGF , Moura GL , Oliveira NFA
Resumo
A saúde escolar é entendida como um conjunto de ações que visa promover,
proteger e recuperar a saúde de crianças e adolescentes em processo formal de
ensino-aprendizagem (1). Perante este fato, o estudo tem como Objeto: as
atividades educativas na Prevenção de HPV no ambiente escolar. O interesse em
desenvolver este trabalho surgiu pela importância de se ter um profissional de
enfermagem no campo educacional, visando á promoção da saúde dos
adolescentes. Sempre se deve levar em consideração que a adolescência é um
momento de buscas, fazendo com que o adolescente fique mais vulnerável a
comportamentos que tragam risco para eles próprios. HPV é a sigla em inglês
para papiloma vírus humano, sendo capaz de provocar lesões de pele ou
mucosa, podendo progredir para o câncer de colo de útero. A falta de informações
está fazendo com que o número de mulheres com HPV, e consequentemente,
câncer de colo de útero aumente bruscamente (2). Com isso, a atividade
educativa no ambiente escolar seria uma forma de oferecer a esses adolescentes
os conhecimentos necessários, assim como propiciar o questionamento e reflexão
sobre o tema. O objetivo deste trabalho é identificar o nível de conhecimento
sobre o HPV, com adolescentes entre 15 á 20 anos, estudantes do Ensino Médio
da cidade do Rio de Janeiro. No Brasil desde o processo de colonização
portuguesa, iniciado no século XVI, a partir de 1530, apenas uma pequena
parcela da população brasileira tinha acesso a educação. A cidadania era restrita
aos “homens bons”, ou seja, a elite brasileira provida de capital, proprietária de
terras e escravos; enquanto grande arte da sociedade: escravos, mulheres e
homens livres (pobres) permaneciam em condição de exclusão social. Séculos se
passaram, transformações ocorreram na sociedade, mas nos dias atuais, ainda, é
necessária a democratização do acesso á educação em nosso país (3). Um fato
marcante na adolescência, em nossa sociedade, é o início prematuro da vida
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sexual, contribuindo para o aumento da suscetibilidade de infecções pelas DST
como também uma gravidez indesejada, fato ainda mais preocupante quando
relacionada á maternidade precoce. Pelas diversas formas de comunicação
possíveis, como, por exemplo, diálogos, mídia, folder, fórum de discussão, é
importante explicar aos adolescentes, os que possuem vida sexual ativa ou não, a
necessidade do uso de preservativo nas relações sexuais. Uma das formas de
comunicação que deve ser trabalhada com o jovem é o diálogo, para que se
possam vencer os tabus que estão relacionados com o sexo e diminuir o número
de jovens em estado de vulnerabilidade diante das DST/AIDS (4). Para uma
melhor abordagem do tema foi realizado um estudo quatitativo-descritivo. O
universo pesquisado foi adolescentes, estudantes de uma escola particular do
município do Rio de Janeiro- RJ. A coleta de dados foi desenvolvida através de
um questionário constituído por perguntas de múltipla escolha, divididas em 6
grupos: Definição, Sintomas, Susceptibilidade, Consequência, Prevenção e
Diagnóstico. A pesquisa foi iniciada após a aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Gama Filho, parecer nº 060.2009. Dos 75 adolescentes
voluntários houve predomínio do sexo feminino com 49 alunos e 26 alunos do
sexo masculino. Destes, 2 estavam na faixa de 15 anos; 27 com 16 anos; 26 na
faixa de 17 anos; 16 com 18 anos; 3 com 19 anos e 1 na faixa de 20 anos.
Observou-se que 30,77% dos adolescentes do sexo masculino pesquisados e
20,4% do sexo feminino acreditam que só as mulheres podem contrair o HPV.
Com relação aos métodos de se prevenir o HPV, notou-se que a maioria dos
adolescentes afirma que o uso de preservativo masculino é a forma correta de
proteção (71,24%). Percebeu-se que os alunos têm consciência da necessidade
do uso de preservativos durante a relação sexual e de que o mesmo oferece
proteção às DST. Porém, alguns conceitos errôneos como o uso de contraceptivo
oral, higiene íntima correta e não sentar em locais públicos, também foram citadas
como métodos de evitar DST. Dentre os entrevistados, 45% do sexo masculino, e
44,09% do sexo feminino não conhecem os sintomas que o HPV pode manifestar.
Geralmente, a infecção pelo HPV não apresenta sintomas e, mesmo quando
existe desenvolvimento da lesão, esta, a princípio, é indolor. Este fator faz com
que as pessoas, principalmente os homens, não procurem assistência para se
prevenirem do HPV e/ou se tratarem, mas, somente quando já estão infectados e
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às vezes quando já são portadores infectantes há algum tempo, dificultando o
controle de qualquer doença (5). Com relação às conseqüências que o HPV pode
provocar caso não seja tratado, o percentual de entrevistados que sabem que o
HPV não tratado pode causar câncer de colo uterino é de 11,39%, e o percentual
de entrevistados que responderam somente câncer e não souberam especificar
foi de 10,12%. O desconhecimento do tema e a citação de conceitos errôneos
pelos entrevistados sugerem a necessidade de programas educativos voltados ao
desenvolvimento de ações que visem à orientação, informação e esclarecimentos
com relação ao HPV. Mas, para que programas de prevenção sejam bemsucedidos, faz-se necessária a elaboração de um planejamento detalhado, no
qual sejam consideradas as necessidades e características da população jovem,
utilizando-se de diferentes recursos para atingir os adolescentes. A educação em
saúde visando à prevenção de DST é importante neste contexto, visto que um
dos

principais

requisitos

para

influenciar

o

comportamento

sexual

em

adolescentes é a informação sobre sexualidade e doenças sexualmente
transmissíveis. No que diz respeito ao diagnóstico, 76% dos adolescentes não
sabem como uma pessoa pode identificar se está infectada pelo HPV. Nota-se,
por conseguinte, que os alunos não estão cientes quanto à verdadeira função do
exame preventivo, sendo que, o Papanicolau esteve presente em apenas 4,63%
das respostas dos alunos. Ao serem questionados sobre acompanhamento
ginecológico ou urológico, a porcentagem dos alunos do sexo masculino que não
fazem nenhum tipo de acompanhamento foi de 80,76% e do sexo feminino foi de
18,36%. Foi observado, que somente 1 em cada 3 adolescentes faz
acompanhamento ginecológico ou urológico; no entanto, as consultas deveriam
ser realizadas semestralmente ou anualmente pois, ao iniciarem a atividade
sexual, a probabilidade de adquirir infecções torna-se maior. Acredita-se que
alguns alunos possam ter confundido HPV com o vírus da imunodeficiência
humana (HIV), visto que este último é o principal foco das campanhas de
prevenção e educação relacionadas à DST. Assim, além de demonstrar falta de
conhecimento com relação ao HPV, este fato aponta para a necessidade de
ampliar as ações e os objetos da educação e da promoção da saúde relacionada
com a prevenção de DST. Em função dos resultados obtidos e com base na
literatura apresentada objetiva-se continuar a pesquisa com ampliação no
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enfoque de prevenção, no que se refere á primeira relação sexual versus
aquisição do conhecimento na escola, contágio, relações sexuais múltiplas,
método anticoncepcional usado, contracepção oral, uso da internet para dúvidas
neste assunto, visitas a ginecologista e urologista. É necessária, a realização de
mais estudos adicionais que demonstrem qual o perfil e o conhecimento de
adolescentes com relação ao HPV. Esse trabalho ainda é limitado, mas se
apresenta pleno na sua produção de conhecimentos, reproduzindo a necessidade
de haver uma educação continuada, nos espaços formais, tendo em vista a pouca
orientação sexual obtida pelos jovens em todo país. A pesquisa, sucintamente,
aqui relatada mostra que há algo urgente e imperioso de ser tratado: a falta de
conhecimento aliada á grande dificuldade em mudar os equivocados, como
mostraram os resultados. Entretanto, sabe-se que é a escola o melhor lugar para
que essas mudanças comecem e possam acontecer. Nesse sentido todos os
esforços devem estar voltados para que campanhas educativas supram a falta de
informação, tornando os jovens menos suscetíveis à infecção pelo HPV e outras
DSTs.

DESCRITORES:

Adolescente,

Educação

em

Saúde,

Doenças
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IMPORTANCIA DO CUIDADO DE ENFERMGEM AO RECEM
NASCIDO DE RISCO: OLHAR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM
Aquino LEC1
Martins MGQ2
Loiola SMD3
Almeida EC4
Soares IA5

INTRODUÇÃO: A neonatologia é um campo vasto em desenvolvimento e
representa um grande campo de pesquisa e assistência. Um campo jovem, uma
subespecialidade da pediatria que assiste ao recém nascido, ou seja, o ser
humano nas primeiras horas de vida (VIEGAS et al.; 2000). A atenção ao recém
nascido deve ser estruturada e organizada no sentido de atendê-los. Para tanto,
devem existir recursos materiais e humanos especializados e capazes de garantir
observações rigorosas, alem de tratamentos adequadas aos recém nascidos, que
apresentam uma determinada patologia capaz de ocasionar sua morte ou
seqüelas que interferirão no deu desenvolvimento. Assim acreditamos que os
cuidados em unidades de terapia intensiva neonatal devem ser prestados pelos
profissionais de saúde de modo seguro que não comprometa a sua saúde. O
vinculo entre mãe-filho deve ocorrer durante toda a internação, na tentativa de
reduzir expectativas que venham dificultar a adaptação da família com bebe
prematuro. O trabalho do profissional da saúde dentro de uma UTIN é um desafio
constante, pois requer vigilância, habilidade respeito e sensibilidade, porque o
paciente que vai ser atendido não fala, é extremamente vulnerável e altamente
1

Estudante de Enfermagem Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA);
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Estudante de Enfermagem Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA);
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Enf. Esp. em Saúde da Família nas Faculdades INTA);

4

Enf. Esp. em Urgência e Emergência e Enfermagem do Trabalho nas Faculdades Integradas de
Patos - FIP);

5

Estudante de Enfermagem Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA).
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dependente da equipe que lhe está prestando assistência. O papel do enfermeiro
dentro da UTIN além da assistência prestada ao RN envolve também o
relacionamento com seus familiares. (GRACOMINI, 2000). Estudos recentes no
âmbito da neonatologia demonstram a importância do vinculo mãe-filho para o
desenvolvimento da criança. O processo de vinculação está dividido em duas
fases: a gestacional que abrange o planejamento da gravidez, sua confirmação e
aceitação e o neonatal na qual o filho pode ser visto acariciando e cuidado. Para
Gaíva & Scochi (2004), na pratica os serviços mostram um discurso que sinaliza
para a inserção da família no cuidado neonatal, mas a efetivação da assistência é
dificultada pela escassez de recursos, falta de sensibilização e instrumentação
dos profissionais de saúde para dar conta das novas necessidades que se
colocam no processo de trabalho, bem como a ausência de reflexões criticas
acerca dos paradigmas que tem embasado a atenção a saúde, na perspectiva da
transformação. Objetivo: conhecer a opinião da equipe de enfermagem quanto à
importância da sua atuação aos recém-nascidos de risco internado no serviço de
neonatologia e a importância de estimular o vínculo mãe- filho. Metodologia: o
estudo é de caráter exploratório descritivo com abordagem qualitativa. Os sujeitos
da pesquisa foram sete enfermeiras e cinco auxiliares de enfermagem da equipe
de neonatologia da Santa Casa de Misericórdia do município de Sobral-ce. A
pesquisa ocorreu no mês de janeiro de 2010. Utilizamos como instrumento de
coleta de dados da pesquisa uma entrevista semi-estruturada. A análise dos
dados foi mediante a interpretação das falas das entrevistas que foram
organizadas em forma de categorias das falas do sujeito e situada em seu
contexto para ser melhor compreendida, tem como ponto partida o campo da
especificidade histórica e totalizante produzido na fala dos sujeitos abordados.
MINAYO (2002). Por se tratar de uma pesquisa que envolve seres humanos
foram respeitados todos os princípios éticos e legais de acordo as normas e
diretrizes da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil1996):
autonomia, beneficência, não-maleficência, equidade e justiça, por considerar de
suma importância a preservação dos direitos humanos. Resultados: Diante da
analise das entrevistas emergiram as seguintes categorias: I Orientações para as
puerperas internadas; II a importância de estimular o vinculo mãe - filho; III Papel
da equipe de enfermagem. Categoria I: Analisamos através dos discursos, quais
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as orientações dadas pela equipe de enfermagem as puerperas dos recémnascidos internados. Quando indagamos sobre as orientações toda equipe de
enfermagem demonstrou repassar as informações necessárias sobre os cuidados
ao RN para as puerperas. Dessa forma foi possível perceber através dos
discursos que as orientações mais citadas encontram-se relacionadas ao quadro
clínico a lavagem das mãos, amamentação e ao vinculo mãe-filho. Categoria II:
Com relação à importância do vinculo mãe e filho ficou caracterizado que equipe
de enfermagem tem entendimento que esta desempenha um papel muito
importante nesse processo. Visto que consegue visualizar que o recém-nascido
não é um paciente único, mas faz parte de um contexto denominado família, que
necessita do acompanhamento da mãe na sua recuperação. Categoria III:
observamos a consciência do papel da equipe de enfermagem em relação aos
cuidados com os recém-nascidos de riscos. Conclusão: Com o estudo podemos
evidenciar a importância do cuidado da equipe de enfermagem aos recémnascidos de rico, a equipe de enfermagem bem preparada pode reduzir o tempo
de internação do RN, diminuindo o risco de infecções hospitalares e oferecer
assim uma melhor qualidade de vida do neonato e sua família. Identificando a
relevância dos profissionais de saúde como estratégia benéfica no processo de
fortalecimento do vinculo mãe-filho. Podemos concluir com o estudo que de
enfermagem bem preparada pode oferecer uma melhoria qualidade de vida do
neonato e sua família. Diante disso acreditamos que a enfermagem tem o papel
importante, uma vez que contribui fornecendo orientações e esclarecimentos,
dando suporte sempre que necessário, e que a equipe de enfermagem considera
a presença da puerpera como relevante no processo de recuperação dos recém
nascidos de risco hospitalizado. Uma das funções que o enfermeiro desempenha
e a identificação dos fatores de risco do RN. Alem da assistência o recém nascido
caberá a enfermagem o controle do uso e conservação dos materiais e
instrumental, registro de todas as ocorrências importantes referentes ao RN.

Referencias: VIEGAS, D.; MORAIS, R. V. Neonatologia Clinica e Cirúrgica. São
Paulo: Ateneu, 2000
GRACOMINI, C. A. Intervenção mãe- bebe. In; MIURA, E.; PROCIANOY,R. S. et
al. Neonatologia: princípios e pratica. 2. Ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.
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INCIDÊNCIA DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO EM RECÉMNASCIDOS A TERMO DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE SÃO PAULO
Campos, CV1; Consul, DM1
Cortez, JCA² .
INTRODUÇÃO: Imediatamente após o nascimento o recém-nascido necessita
assumir suas funções vitais que, durante a vida intrauterina, eram realizadas pela
placenta e esta é uma fase considerada crítica, pois exige adaptações fisiológicas
repentinas e cruciais no sistema corporal. O período de transição fetal para o
neonatal também representa uma das fases mais dinâmicas e difíceis do ciclo
vital humano que demanda a transformação de uma condição de completa
dependência para outra de auto-suficiência em relação à oxigenação e nutrição.
Em essencial os sistemas, cardiovascular e pulmonar sofrem alterações assim
que o cordão é clampeado, dando início à respiração, alteração fisiológica
imediata e necessária ao recém-nascido para a adaptação a vida extrauterina.
//Neste momento o padrão respiratório intermitente apresentado pelo feto passa
por um processo contínuo, ainda são pouco conhecidos os mecanismos que
explicam os primeiros movimentos respiratórios, no entanto, vários fatores
contribuem para tal, como: Estímulos neurosensoriais (frio, luz, ruído, gravidade,
dor), um grau discreto de asfixia (Hipóxia, Hipercapnia, Acidose respiratória) e
estiramento pulmonar. De um modo geral a adaptação neonatal ocorre num
período rápido, de maneira fisiológica, atingindo a estabilização necessária,
porém, alguns podem apresentar intercorrências ao tentar atingir uma troca
adequada de gases logo após o nascimento, falha esta, que representa a
principal causa de morbimortalidade perinatal. Entre as principais afecções
respiratórias que acometem o recém-nascido estão as síndrome do desconforto
respiratório (SDR), a síndrome de aspiração do mecônio (SAM), a taquipnéia
transitória neonatal (TTN) e a doença da membrana hialina. Muitas são as causas
que podem provocar sinais de desconforto no recém-nascido, sem que exista
necessariamente uma patologia pulmonar como causa primária. A Organização
1

Acadêmico do oitavo semestre de graduação em Enfermagem do Centro Universitário São
Camilo.
² Enfermeira. Mestre em Enfermagem.
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Mundial de Saúde - OMS (2000) considera que a humanização do parto
corresponde a um conjunto de condutas e procedimentos capazes de
promoverem o parto e o nascimento saudáveis, por respeitar o processo natural e
evitar condutas desnecessárias ou de risco para a mãe e o bebê. Sendo assim, a
assistência ao parto e nascimento em condições seguras exige infraestrutura
material, recursos humanos e trabalho em equipe interdisciplinar formada por
profissionais treinados e integrados para atender as situações rotineiras e
emergenciais sempre que necessário. OBJETIVOS: Identificar a incidência de
desconforto

respiratório

em

recém-nascidos

a

termo,

descrevendo

os

diagnósticos diferenciais que o caracterizam. MÉTODO: Estudo descritivo
quantitativo, realizado num Hospital Público de médio porte da Cidade de São
Paulo. Como instrumento de coleta de dados foram utilizados registros
secundários de 722 prontuários de puérperas e recém-nascidos a termo,
referentes ao período de janeiro a março de 2011. A pesquisa foi analisada e
aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário São Camilo
protocolo n°12/011, e mediante a assinatura dos par ticipantes do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, assegurando todos os aspectos éticos e
legais. Estabeleceram-se como critérios de inclusão as puérperas entre 18 e 35
anos de idade, independente do número de gestações, número de consultas prénatal, raça, cor, estado conjugal, nível de escolaridade, socioeconômico e religião;
e os recém-nascidos a termo, com idade gestacional entre 37 a 41 semanas,
nascidos de parto normal ou cesárea, com peso superior ou igual a 2,500 kg e
inferior ou igual a 3,500 kg, independentemente do sexo; e como critérios de
exclusão os casos de óbito neonatal e má formações congênitas. RESULTADOS:
Dos 722 prontuários analisados, 377 (52,22%) foram selecionados de acordo com
os critérios de inclusão. O programa de pré-natal foi realizado por 333 (88,33%)
das gestantes, onde 61 (18,32%) realizaram oito consultas; 02 (0,56%) das
mulheres não realizaram nenhum acompanhamento de pré- natal. Encontrou-se
282 (74,80%) parturientes submetidas ao parto normal, 07 (1,86%) ao parto
fórceps e 88 (23,34%) ao parto cesárea; 130 (34,48%) parturientes encontravamse na 39a semana de gestação; 66 (17,51%) parturientes tinham idade entre 22 e
23 anos; 133 (35,28%) parturientes eram primigestas. Quanto aos recémnascidos, 196 (51,99%) eram do sexo feminino e 181 (48,01%) do sexo
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masculino; 192 (50,93%) foram submetidos ao procedimento de aspiração de vias
áreas e gástrica, enquanto 182 (48,28%) tiveram apenas suas vias aéreas
superiores aspiradas. De acordo com a avaliação da vitalidade do recém-nascido
(Boletim de Apgar), 210 (55,70%) receberam nota 09 no primeiro minuto de vida e
249 (66,05%) receberam nota 09 no quinto minuto de vida. Segundo a avaliação
do Boletim de Silverman Andersen (BSA) para a avaliação da função respiratória,
306 (81,17%) dos recém-nascidos receberam pontuação zero e 07 (1,86%) foram
classificados com 02 pontos. No Centro Obstétrico, 329 (87,27%) dos recémnascidos mantiveram ventilação espontânea e 48 (12,73%) necessitaram de
ventilação por máscara de oxigênio; 23 (6,10%) recém-nascidos tiveram
intercorrências logo após o nascimento, e 32 (8,49%) precisaram ser
encaminhados ao berçário, e destes 14 (43,75%) tiveram como diagnostico
principal o Desconforto Respiratório Precoce (DRP). CONCLUSÃO: As
evidências demonstram o aumento da adesão por parte das gestantes ao
programa de pré-natal, além da realização de um número de consultas acima do
preconizado pelo Ministério da Saúde (MS) durante o período gestacional.
Acredita-se que a facilidade de acesso ao serviço e as informações disseminadas
por meio de campanhas, sejam responsáveis por este crescimento. O percentual
de partos normais é bastante significativo, fato este que pode estar diretamente
relacionado por acontecer numa instituição da rede pública, onde a prática e o
incentivo ao parto normal é frequente, visando os benefícios que este tipo de
procedimento ocasiona à mãe e ao bebê. Todas essas informações podem ser
consideradas

responsáveis

pela

queda

de

intercorrências

respiratórias

imediatamente após o parto em recém-nascidos a termo. Dos diagnósticos
diferenciais de desconforto respiratório estabelecidos para realizar este estudo, o
Desconforto Respiratório Precoce ocorreu com maior relevância, porém num
percentual insignificativo, preservando a vitalidade dos recém-nascidos; acreditase que as intervenções técnicas necessárias foram realizadas pela equipe de
enfermagem envolvida, com conhecimento, capacitação e habilidades, evitando
maiores agravos ao recém nascido.
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INDICADORES DE QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA : PERCEPÇÃO
DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE UMA UNIDADE
NEONATAL
Autores
Mendes CQS, Yamanaka NMA, Balbino FS
Resumo
INDICADORES DE QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA : PERCEPÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE UMA UNIDADE NEONATAL Mendes
CQS, Yamanaka NMA, Balbino FS Introdução: A preocupação com a qualidade
na prestação de serviços de saúde não é recente(1). Quando se fala em história
da qualidade na área da saúde, Florence Nightingale, enfermeira inglesa, inseriu
o primeiro modelo de melhoria contínua da qualidade em saúde em 1854 na
Guerra da Criméia, quando com base em dados estatísticos e gráficos, as taxas
de mortalidade foram reduzidas em 6 meses, de 40% para 2%, graças à
implantação de rígidos padrões sanitários e de uma revolução no atendimento e
nos cuidados de enfermagem estabelecido (2). Em 1912, um cirurgião de Boston,
desenvolveu a primeira tentativa de avaliar a assistência hospitalar, já que para
ele, a melhor maneira de avaliar a qualidade da assistência prestada era a
observação de tudo o que acontecia durante e após o tratamento, sendo o cliente
o principal foco de atenção dos profissionais de saúde1. Já em 1913, surge o
movimento de implantação de padrões para avaliação da qualidade nas
instituições de saúde, por meio da publicação do livro “O produto dos hospitais”
que abordava a padronização das organizações com o uso de avaliação por
indicadores(1). .No Brasil, com a Constituição de 1988, a saúde foi definida como
direito de todos e dever do Estado e a partir desta concepção viu-se a
necessidade de desenvolvimento de instrumentos gerenciais para avaliar a
qualidade dos serviços prestados à população. Estas iniciativas ocorrem no
Brasil, desde 1990 e a primeira entidade a estimular os hospitais a desenvolverem
programas de qualidade foi a Associação Paulista de Medicina (APM) que iniciou
com o Programa de Qualidade do Atendimento Médico-Hospitalar (CQH), no
Estado de São Paulo(1). A melhoria da qualidade da assistência dos serviços de
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saúde é um esforço que depende cada vez mais da motivação das pessoas e dos
gestores do Sistema Único de Saúde. Como enfermeiros com experiências em
Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN), questionam-se como os
profissionais de enfermagem avaliam a qualidade do cuidado que prestam e como
definem o que é qualidade na assistência de enfermagem, dentro de uma
realidade onde encontramos restrição de recursos materiais e tecnológicos, para
uma população de pacientes de alta complexidade, inseridos em uma proposta de
atendimento centrado não somente no paciente, mas também na família.
Objetivo: Identificar a percepção dos profissionais de enfermagem sobre a
utilização de indicadores de qualidade e da qualidade de sua assistência ao
recém-nascido em uma Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais. Método:
Pesquisa de campo, de caráter qualitativo, do tipo exploratório, realizado em uma
UCIN de um hospital universitário vinculado a uma universidade pública. Os
sujeitos do estudo foram vinte profissionais de enfermagem. Utilizou-se na coleta
de dados a técnica de auto-relato estruturada, quando o pesquisador sabe, com
antecipação, exatamente o que necessita saber e pode, portanto, estruturar
questões apropriadas para obter a informação necessária(3) Utilizou-se um
instrumento contendo questões abertas e fechadas sobre as características
destes profissionais quanto ao sexo, idade, tempo de serviço, vínculos de
trabalho, a percepção dos profissionais de enfermagem sobre a utilização de
indicadores de qualidade e sua percepção a respeito da qualidade da assistência
por ele prestada ao paciente em uma UCIN. Os dados foram analisados segundo
Bardin(4) Resultados: Participaram da pesquisa vinte profissionais da saúde,
sendo dezenove (95%) participantes da pesquisa do sexo feminino e um (5%)
participante do sexo masculino. Destes, dezenove (95%) definiram o conceito de
indicador de qualidade e demonstram o entendimento que este tem relação com a
qualidade da assistência de enfermagem oferecida e um (5%) não respondeu a
questão. Verificou-se que todos os participantes relacionaram o indicador com a
melhoria da assistência de enfermagem, pois por meio dele podem-se mensurar
os resultados obtidos no processo assistencial e apontar aspectos a serem
melhorados. Quanto à utilização de algum indicador de qualidade no setor, 15
(75%) dos participantes responderam não utilizar, mas comentou sobre ações
isoladas de melhoria da assistência quanto à hipotermia, extubação acidental,
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lesões de pele, mau posicionamento de sonda, dentre outros; um (5%) mencionou
que tinha conhecimento, mas não sabia relacionar nenhum indicador utilizado na
unidade; e outros não responderam a pergunta. Quanto a percepção do
desempenho da equipe de enfermagem na melhoria da qualidade da assistência,
identificou-se que 18 (90%) descrevem que oferecem uma boa assistência, um
(5%) menciona que a assistência de enfermagem é precária e fraca; e um (5%)
aponta a falta de recursos interferindo na qualidade do atendimento. Os
resultados apontam contrapontos, quanto à percepção dos participantes do
desempenho da equipe de enfermagem. Na abordagem referente à mensuração
da qualidade, dos vinte participantes da pesquisa, dois (10%) responderam
conteúdos que não atenderam à pergunta. Dos dezoito, nove (50%), participantes
mencionaram a avaliação de dados como modo de mensurar a qualidade. Ao
analisarmos as respostas dos vintes participantes frente ao critério utilizado para
a classificação, dois (10%) responderam conteúdos que não atenderam à
pergunta. Dos dezoito, dois (11%) comentaram sobre o conhecimento e o
treinamento e cinco (28%) fizeram referência ao grau de gravidade e
procedimentos. Na abordagem que refere a opinião dos participantes sobre os
fatores que influenciam positiva e negativamente na qualidade da assistência,
houve uma dificuldade de entendimento da questão, sendo que algumas
respostas não atenderam ao que foi solicitado. Ao analisar o conteúdo,
verificamos que apareceram mais fatores negativos do que positivos. Conclusão:
Cada vez mais, cresce a preocupação com a qualidade da assistência e por isso,
entende-se a relevância da implantação de indicadores na UCIN, direcionados
pelo modelo assistencial adotado, tipo de clientela atendida, capacitação da
equipe de enfermagem para a implementação deste modelo de gestão de
cuidados. Acredita-se que o retorno dos resultados para os profissionais de
enfermagem da unidade pode modificar a percepção da equipe para a
compreensão dos indicadores de qualidade e das propostas de intervenção
realizadas a partir desses resultados. Assim, acredita-se que a maior divulgação
do conhecimento sobre os indicadores de qualidade pode garantir a melhoria
contínua dos cuidados prestados pela equipe de enfermagem dessa UCIN.
Palavras-Chave: Auditoria de Enfermagem. Auditoria Clínica. Qualidade da
Assistência à Saúde.Referências: (1). Paim CR, Ciconelli RM. Auditoria de
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INSERÇÃO

DE

PICC

PELA

ENFERMEIRA:

TECNOLOGIA

HUMANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL DO CUIDADO DE
ENFERMAGEM NEONATAL.
Saraiva MRB1
Nobre KSS2
Barbosa AL3
Pedrosa MAD4
Ferreira RP5

Introdução: O cuidado intensivo neonatal tem vivenciado avanços tecnológicos
na última década. Com isso, o incremento na sobrevida dos neonatos é notório e
a minimização dos procedimentos dolorosos, redução de infecções de corrente
sanguínea, com medidas eficazes de prevenção, controle e redução de riscos
neonatais. Inserido nesse contexto, o enfermeiro que atua em unidades intensivas
neonatais se depara com a necessidade premente de reduzir o número de
punções venosas, e, ao mesmo tempo, assegurar a terapêutica medicamentosa,
oferta hídrica, nutricional, bem como a redução do número de dissecções
venosas, com isso, valendo-se da inserção periférica de catéter central. Tal
procedimento pode ser realizado por enfermeiro ou médico neonatologista
devidamente qualificados, e a competência técnica e legal para o enfermeiro
inserir e manipular o PICC encontra-se amparada pela Lei 7498/86, pelo Decreto
94406/87, pelas Resoluções: COFEN nº 240/2000 (Código de ética dos
Profissionais de Enfermagem), e COFEN nº 258/2001, e também pela RDC Nº 45
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que compreende ser de
responsabilidade do enfermeiro desde a inserção do cateter, incluindo
manutenção, curativo, até a retirada do mesmo. O sucesso desse procedimento e
1

Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Unidade Neonatal
Chateaubriand – Universidade Federal do Ceará.
2
Enfermeira, Especialista em Enfermagem Neonatal, Unidade
Assis Chateaubriand– Universidade Federal do Ceará.
3
Enfermeira, Mestre em Enfermagem, Unidade Neonatal
Chateaubriand – Universidade Federal do Ceará.
4
Enfermeira, Especialista em Enfermagem Neonatal, Unidade
Assis Chateaubriand– Universidade Federal do Ceará.
5
Enfermeira, Especialista em Enfermagem Neonatal, Unidade
Assis Chateaubriand – Universidade Federal do Ceará.
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a sua manutenção encontram-se diretamente relacionados à preparação da
equipe e de seus conhecimentos acerca de anatomia, fisiologia da pele e do
sistema vascular, além das respostas fisiológicas apresentadas ao calor, frio e
estresse, e mais ainda, ter domínio das diversas espessuras da pele nas áreas
disponíveis para punções venosas. Em face do exposto, em meados de setembro
de 2007, enfermeiros treinados que atuam junto à UTI Neonatal da Maternidade
Escola Assis Chateaubriand, situada no Complexo Hospitalar da Universidade
Federal do Ceará, foram autorizados a realizar o procedimento, sem a
necessidade da supervisão do profissional médico, fato este que incrementou o
interesse da equipe em se qualificar e contribuir para reduzir as taxas de
dissecções venosas. Objetivos: Descrever a implantação da inserção de PICC
por enfermeiros em uma maternidade de nível terciário do estado do Ceará e
destacar o impacto desse procedimento na redução das taxas de dissecções
venosas. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo-descritivo, utilizado
quando se deseja assegurar a objetividade e a credibilidade dos achados. A
questão proposta indica preocupação com a quantificação, comparando eventos.
A UTIN dispõe de 21 leitos distribuídos em duas unidades, convivendo
diariamente com situação de superlotação. O levantamento ocorreu ao longo de
04 anos, de 2007 a 2011, por meio do preenchimento de fichas de controle,
devidamente identificadas junto às incubadoras dos RN’s, além de impresso
detalhado das condições de inserção, manutenção e retirada do PICC. Foram
notificados os neonatos submetidos a cateterismo venoso central e comparados
aos quantitativos dos que foram inseridos PICC’s. Resultados: A equipe é
composta por 27 enfermeiros, distribuídos nos 03 turnos, com escalas de 06 e 12
horas ininterruptas. Desse total, aproximadamente 12 enfermeiras possuem
qualificação em inserção de PICC. O procedimento é realizado sempre em
duplas, nas 24 horas, de acordo com a necessidade dos recém-nascidos. Após a
inserção, solicita-se a radiografia para localizar a ponta do catéter e o acesso é
liberado somente após a análise do raio-X. Os dados referentes às punções foram
tabulados por mês/ano, em seguida, quantificados por tipo de inserção (central ou
periférica) e demonstraram que, no período de setembro a dezembro de 2007,
foram realizadas 49 dissecções venosas (DV) e 25 inserções de PICC, de janeiro
a dezembro de 2008, 137 DV’s contra 113 PICC’s; em 2009, os valores se
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mantiveram quase no mesmo nível, perfazendo 127 DV’s e 124 PICC’s, em 2010,
foram realizadas 78 DV’s e 244 PICC’s, e dos meses de janeiro a setembro do
ano em curso, já contamos com 33 DV’s e 233 PICC’s. Desse modo, de um total
de 1163 punções (100% da amostra), 424 foram DV’s (36,45%) e 739 foram
PICC’s (63,54%). Analisando-se percentualmente, ano a ano, a taxa de inserções
de PICC’s em 2007, estava em 33,78%, passando a 45% em 2008, e alcançando
87,5% em 2011. Importante salientar que a partir de 2009, foi implantado o
formulário de acompanhamento dos recém-nascidos em uso de PICC, o que
favoreceu a fidedignidade dos dados coletados. Conclusão: O PICC é
compreendido como uma tecnologia, por diversos autores uma vez que
representa a extensão do paciente como parte integrante do processo de cuidado,
e mais ainda, requer a presença humana e se efetiva no ato de cuidar, bem como
exige a relação entre saber e fazer para a excelência desse cuidado. São exigidas
horas de dedicação, estudo, manejo, supervisão e orientação de toda a equipe de
enfermeiros, técnicos e auxiliares, uma vez que toda a equipe, em algum
momento manipulará esse acesso. Constata-se, portanto, que há predominância
das taxas de inserção de PICC, nessa referida instituição, contribuindo
diretamente para a redução das dissecções venosas. Considerando que a média
de internação de um recem-nascido, com menos de 1000g, é em torno de 80
dias, a manutenção de um acesso central com inserção periférica, sem a perda
funcional do vaso, adotando-se fixação segura, medidas assépticas de manuseio,
é o mais recomendado para pacientes que necessitam de acesso acima de 06
dias, e mais ainda, o risco de infecção de corrente sanguínea é significativamente
menor, se comparado às flebotomias (06 vezes maior). Mediante o exposto,
consideramos que a inserção do PICC por enfermeiros em unidades neonatais,
enquanto tecnologia, com a devida qualificação, favorece a humanização do
cuidado e legitima a responsabilidade social do enfermeiro no que diz respeito à
preservação da integridade física do recém-nascido, livrando-o de um
procedimento irreversível e a manutenção deste é de inteira responsabilidade de
toda a equipe que dispensa o seu cuidado. Referencias Bibliográficas: 1.
Rodrigues ZS, Chaves EMC, Cardoso MVLML. Atuação do enfermeiro no cuidado
com o Cateter Central de Inserção Periférica no recém-nascido. Rev Bras
Enfermagem 2006 set-out; 59(5): 626-9. 2. Costa P, Camargo PP, Bueno M,
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Kimura AF. Dimensionamento da dor durante a instalação do cateter central de
inserção periférica em neonatos. Acta paul. enferm. 2010 22(01): 35-40. 3.
Lourenço SA, Kakehashi TY. Assistência de enfermagem pré e pós – inserção
imediata do cateter venoso central de inserção periférica em neonatologia. Acta
paul. enferm;16(2):26-32, abr.-jun. 2003. 4. Richtmann R. Infecção neonatal e o
uso de catéter central de inserção periférica e de outros catéteres centrais. In:
Programa de atualização em neonatologia – prorn. Módulo 01, ciclo 07. Porto
Alegre: Artmed, 2011. 71-101.
Descritores: Cateterismo Periférico, Recém-Nascido, Enfermagem Neonatal.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Maternidade Escola Assis
Chateaubriand/UFC, por meio do ofício nº 179/09 em acordo com a Resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
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INTERNAÇÃO DA CRIANÇA E RECÉM-NASCIDO: VIVÊNCIAS DA
FAMILIA NO HOSPITAL1
Gomes GC2
Oliveira PK3
Mota MS4
Salvador MS5
Gomes VL

INTRODUÇÃO: A internação hospitalar da criança recém-nascido apresenta-se
como uma fonte de estresse para sua família podendo fazer com que esta fique
emocionalmente traumatizada. Neste sentido, não se pode pensar em
hospitalização de crianças e recém-nascidos desvinculando sua família deste
processo(1). “A evidência teórica, prática e investigacional do significado que a
família dá para o bem-estar e a saúde de seus membros bem como a influência
sobre a doença, obriga as enfermeiras a considerar o cuidado centrado na família
como parte integrante da prática de enfermagem”(2). Nesta abordagem
assistencial a participação da equipe multiprofissional possibilita um atendimento
globalizado tanto à criança e recém-nascido quanto a seu familiar cuidador
dando-lhes suporte. Ao compartilhar o cuidado destes com sua família estaremos
incentivando-as no desenvolvimento de competências e habilidades enquanto
cuidadoras. Quando a internação acontece, ocorre ao mesmo tempo, uma
desestruturação do desenho familiar costumeiro e uma desorganização do todo
conhecido gerando angústia tanto na criança como no seu familiar cuidador(3).
Com vistas a auxiliá-la a vivenciar este momento de forma menos traumática a
comunicação e o vínculo podem ser ferramentas importantes entre profissionais
da saúde e familiar cuidador fortalecendo as relações humanas na Unidade de
Pediatria, ajudando a família na compreensão do processo de hospitalização,
1

Temática do evento: Responsabilidade social da enfermagem no cuidado ao recém-nascido,
criança, adolescente e família.
2
Enfermeira. Doutora em enfermagem. Professora da Escola de Enfermagem da Universidade
Federal do Rio Grande – FURG. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem e
Saúde da Criança e do Adolescente – GEPESCA/FURG. acgomes@mikrus.com.br . Rio Grande/
RS/Brasil.
3
Acadêmica da nona série do Curso de Enfermagem da FURG. Membro do GEPESCA/ FURG.
4
Acadêmica da oitava série do Curso de Enfermagem da FURG. Membro do GEPESCA/ FURG.
5
Especialista em Projetos Assistenciais de Enfermagem. Enfermeira da Unidade de Pediatria do
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. Membro do GEPESCA/ FURG.
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auxiliando-a na elaboração de sentimentos complexos(4). OBJETIVO: Conhecer
como a família vivencia o período de internação de crianças e recém-nascidos no
hospital. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa exploratória de cunho
qualitativo. Foi realizada na Unidade de Pediatria de um Hospital Universitário do
sul do país. O referencial metodológico foi baseado na Teoria Fundamentada nos
Dados. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas e
de observação participante realizadas no primeiro semestre de 2010 com 12
mães acompanhantes divididas em dois grupos amostrais. O projeto de pesquisa
foi aprovado pelo Comitê de Ética sob número 92/2009. A análise comparativa
dos dados gerou duas categorias: Vivenciando Negativamente a internação e
Vivenciando

Positivamente

a

internação.

RESULTADOS:

Vivenciando

negativamente a internação revela que a família se defronta com situações que
refletem medo, sendo estas vinculadas ao agravo do estado de saúde da criança
e/ou recém-nascido. Revela também a preocupação com o risco deste adquirir
infecção hospitalar, com as possíveis seqüelas decorrentes dos procedimentos e
da própria enfermidade, com a falta de conhecimento sobre os cuidados
necessários para a melhoria de sua saúde. Tem medo de não receber assistência
eficaz e refere angústia com o sofrimento de outras famílias, e com a
possibilidade da morte da criança e/ou recém-nascido. Outro fator desfavorável é
a baixa renda, considerada pela família, às vezes, o motivo da internação,
atribuída a sua falta de condições em realizar um tratamento adequado em casa.
Além disso, os ruídos e o choro das crianças dificultam o sono e o repouso. Estes
fatores aliados ao sofrimento pelo longo período de hospitalização, e a divisão
entre a casa e o hospital, sobrecarregam o familiar cuidador fazendo com que
este se sinta no seu limite físico e emocional. A família no hospital pode perceber
que a equipe não leva em consideração suas solicitações e sente-se muito
cobrada quanto ao cuidado à criança, mesmo quando não tem condições para
fazê-lo. O confinamento no hospital ao qual se vê imposta ou auto-impõem-se, faz
com que a família priorize o cuidado do filho doente, deixando o seu próprio
cuidado em segundo plano. Além disso, o confinamento do familiar cuidador no
hospital faz com que a sua convivência com os demais membros da família
diminua. Quando a hospitalização se prolonga, a preocupação com os outros
filhos aumenta, em relação a sua segurança física e emocional, aos seus estudos,
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à sua saúde, e a outros cuidados. Vivenciando Positivamente a internação revela
vivencias de bons momentos no hospital quando se sentem potencializadas para
desenvolver o cuidado à criança e/ou recém-nascido. Por isso, valorizam o
componente educativo do cuidado atribuído pela equipe de saúde quando são
instrumentalizadas e incentivadas pelos profissionais da saúde e ocupam seu
tempo adquirindo habilidades que lhes tornem capazes de cuidá-los melhor.
Algumas famílias reconhecem que o hospital está organizado de forma a agregar
todos os recursos necessários para o cuidado. A presença de materiais,
equipamentos, profissionais especializados, na quantidade e com a qualidade
necessária torna os serviços merecedores da confiança dos seus usuários. Além
disso, cada família pode fortalecer sua identidade como grupo social, superar
suas fragilidades e vulnerabilidades, agindo e reagindo, lutando e enfrentando os
desafios diários que a hospitalização da criança e/ou recém-nascido lhes impõem.
Para algumas delas, as mudanças e situações vivenciadas neste contexto,
refletem sentimentos de solidariedade que acentuam os vínculos afetivos entre
seus membros. A família revela que seu sofrimento pode ser amenizado durante
a hospitalização, quando, por exemplo, acompanha a melhora do estado de
saúde da sua criança e das outras crianças, participa do cuidado e vê o empenho
dos profissionais da saúde durante a internação. Ao mesmo tempo, outras
situações simples do cotidiano do hospital, também contribuem para aliviar a
angústia dos familiares. Entre elas ressaltam a importância das refeições
oferecidas pela instituição, as visitas, ler um livro, o autocuidado, conversar,
conhecer novas pessoas e ver a criança no espaço de recreação da unidade. O
período de internação hospitalar é percebido pela família como impregnado de
experiências. Para que seja reconhecido como bom precisa ser pautado no
acolhimento e na compreensão(5) da família pelos profissionais da saúde.
Compartilhar o cuidado à criança com a equipe de saúde no hospital pode ser um
período em que à família reflita acerca do ser família e, a partir desta experiência
construa um novo modo de cuidar a criança. Um cuidado mais instrumentalizado
e efetivo. CONCLUSÕES: Conhecer como a família vivencia o período de
internação da criança e/ou recém-nascido no hospital nos remete a refletir acerca
de nossas ações frente a elas, indicando estratégias que os profissionais da
saúde podem adotar, de forma a possibilitar que estas vivências sejam mais
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produtivas e menos traumáticas. Dentre elas, encontramos a possibilidade de
auxiliar as famílias a refletirem sobre a situação vivenciada, tornando o período de
internação menos sofrido realizando com estas oficinas, conversas informais e
grupos de auto-ajuda aproveitando este período para construir com elas
interações

positivas

permitindo-lhes

ser

criativas,

se

expressar,

atribuir

significados a suas experiências e adquirir novos conhecimentos promovendo,
assim, a saúde familiar e, principalmente, a saúde da criança. Desta forma,
podemos tornar a enfermagem uma prática social responsável e humanizada,
promovendo um cuidado diferenciado à criança, ao recém-nascido e à família que
vivenciem a internação hospitalar.

REFERÊNCIAS:
1.Ribeiro CA, Ângelo M. O significado da hospitalização para a criança préescolar: um modelo teórico. Rev Esc Enferm USP 2005; 39(4): 391-400.
2.Wright LM, Leahey M. Enfermeiras e famílias: um guia para a avaliação e
intervenção na família. 3ª ed. São Paulo: Roca, 2002.
3.Lustosa MA. A família do paciente internado. Rev SBPH 2007; 10 (1): 3-8.
4.Andraus LMS, Munari DB, Faria MR, Souza ACS. Incidentes críticos segundo os
familiares de crianças hospitalizadas. Rev enferm UERJ 2007; 15:574-9.
5. Fernandes CNS, Andraus LMS, Munari DB. O aprendizado do cuidar da família
da criança hospitalizada por meio de atividades grupais. Rev. Eletr. Enf. 2006; 8
(1): 108-18.

Descritores: Família. Criança hospitalizada. Recém-nascido. Enfermagem.
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INVETIGAÇÃO DOS SINAIS E SINTOMAS DE ASMA EM CRIANÇAS
DA CIDADE DE PICOS
Vera PVS[1], Lima LHO[2], Araújo NL[3], Silva AKA[4], Carvalho AB[5].
INTRODUÇÃO. Asma é uma doença inflamatória crônica caracterizada por hiperresponsividade (HR) das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo
aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento, manifestando-se
clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispnéia, aperto no peito e
tosse, particularmente à noite e pela manhã ao despertar. Resulta de uma
interação entre genética, exposição ambiental e outros fatores específicos que
levam ao desenvolvimento e manutenção dos sintomas. Anualmente ocorrem
cerca de 200.000 internações por asma no Brasil, constituindo-se ela na quarta
causa de hospitalizações pelo Sistema Único de Saúde (1,9% do total no ano de
2009) e sendo a terceira causa de hospitalizações entre crianças e adultos
jovens. Em 2009, os custos do Sistema Único de Saúde com internações por
asma foram de 103 milhões de reais, 1,3% do gasto total anual com internações e
o terceiro maior valor gasto com uma única doença. É necessário o conhecimento
da prevalência da asma, bem como de seus fatores de risco, para subsidiar o
planejamento de ações para o seu controle e diminuição da morbidade e
mortalidade a ela associadas. Dessa forma, poder-se-á oferecer orientação para
essas crianças e seus familiares, já que muitos casos são agravados pela falta de
informação e conhecimento dos pais e responsáveis. À família e ao paciente deve
ser oferecida informação suficiente para dar suporte e aumentar a adesão ao
tratamento. No planejamento do tratamento, devem ser levados em conta fatores
como a gravidade da asma, os benefícios, os riscos, a disponibilidade de cada
tratamento, as preferências culturais e as características do sistema de saúde.
São objetivos principais do tratamento o alívio ou a minimização dos sintomas; a
maximização da função pulmonar; a prevenção das exacerbações e a
manutenção com a dose mínima eficaz do profilático, para minimizar os efeitos
adversos do tratamento. OBJETIVO. Analisar a prevalência de sintomas de asma
entre escolares de 6 a 7 anos de escolas particulares do município de Picos – PI.
METODOLOGIA. O estudo de natureza descritiva do tipo transversal, foi
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conduzido em escolas privadas de ensino fundamental do município de Picos –
PI. A população foi composta por todas as mães de crianças de seis e sete anos
regularmente matriculadas. A amostra foi selecionada de forma aleatória, por
meio de sorteio simples com a utilização do software “R” versão 2.11.1, dentre as
crianças que preencheram os critérios de elegibilidade nas instituições escolares.
Para coleta de dados, utilizou-se formulário adaptado do questionário escrito (QE)
do Internacional Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC).
RESULTADOS. Com base na amostra de sinais e sintomas, 36 (42,9%) crianças
já tiveram sibilos alguma vez na vida, e dentre essas, 50% tiveram sibilos nos
últimos doze meses. Em estudo em Duque de Caxias, Boechat et al. (2005),
encontraram uma prevalência de 46,6% das crianças que tiveram sibilo alguma
vez na vida, e a frequência de 27,7% de crianças com sibilo nos últimos doze
meses. A prevalência de asma encontrada na população estudada foi de 6,0%,
valor inferior ao relatado para sibilos nos últimos doze meses. Resultado
semelhante ao estudo de Castro, Neto e Filho (2010), que encontraram uma
prevalência de asma 10,4% e sugeriram que esse valor pode estar relacionado ao
subdiagnóstico médico da doença. Outro fator importante para a baixa
prevalência de asma está relacionado ao fato da população se referir à doença
pelo nome de bronquite, já que no imaginário popular asma é uma doença muito
grave e estigmatizante. Nosso estudo mostra a prevalência de bronquite de
15,5%. De acordo com a amostra dos sinais e sintomas alérgicos das crianças
9,5% já apresentaram sibilos após exercícios. Segundo o estudo de Brockmann et
al. (2007), a presença de tosse, falta de ar e cansaço durante a atividade física,
foi significativamente maior em crianças com asma do que em indivíduos
saudáveis. A alta freqüência de sintomas associados pode ser uma das razões
para a diminuição relativa de atividades físicas em crianças com asma. Com
relação aos sibilos interferirem na fala durante a crise, limitando a vocalização,
encontramos 11,1% dentre as crianças com sibilos nos últimos doze meses. No
estudo de Boechat et al. (2005) foi encontrado 6,8%,e no estudo de Stephan et al.
(2010), eles encontraram que 7,5% tinham limitação da fala na crise. No presente
estudo, com relação à gravidade da sibilância através do número de crises e
perturbação do sono, 5,6% tiveram de 4 a 12 crises de sibilos nos últimos doze
meses, e 27,8% tiveram o sono perturbado menos de uma noite por semana.
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Resultados estes, semelhantes ao estudo de Boechat et al. (2005), onde
encontraram 5,4% dos sibilantes nos últimos doze meses apresentaram mais de
doze crises e 28,5% tiveram seu sono perturbado mais de uma vez por semana.
CONCLUSÃO. Com base nos dados apresentados, constata-se que há alta
prevalência de sintomas de asma em contraste ao baixo diagnóstico de crianças
com a doença, em escolas particulares do município de Picos – PI. O presente
estudo contribui com o maior conhecimento para a área da Enfermagem a fim de
que os profissionais tenham uma maior atenção à vivência do asmático e suas
famílias. Sugere-se que outros trabalhos sejam realizados com o intuito de traçar
o perfil desta doença e direcionar políticas públicas para melhorar a qualidade de
vida dessa população. REFERÊNCIAS. BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS.
Informações de saúde. 2010. Disponível em: http://www.datasus.gov.br/ Acesso
em: 31/05/2011.
BOECHAT, J. L, et al. Prevalência e gravidade de sintomas relacionados à asma
em escolares e adolescentes no município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. J
Bras Pneumol. v. 31, n°2, p. 111-7. 2005.
CHATKIN, M. N.; MENEZES, M. B. Prevalência e fatores de risco para asma em
escolares de uma coorte no Sul do Brasil. J Pediatr (Rio J). v. 81, n° 5, p. 411416.2005.
DIRETRIZES BRASILEIRAS NO MANEJO DA ASMA. IV. J Bras Pneumol. v.
32, n° 7, p. 447-474.2006.
MOURA, R. A. J. ; CAMARGOS, M. A. P.; BLIC, J. Tratamento profilático da
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LACTAÇÃO EM MÃES DE RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO:
ESTUDO DESCRITIVO RANDOMIZADO
Ritter SK1, Mendes ENW2

INTRODUÇÃO: A mãe tem um relevante papel junto ao recém-nascido pré-termo
(RNPT) e a sua inclusão no cuidado ao bebê hospitalizado objetiva o
fortalecimento do vínculo com a criança1. Incentivar a manutenção da lactação
com a extração do leite é uma maneira de aproximar a mãe do cuidado ao filho;
mesmo que isso inicie antes que o bebê tenha condições de ser alimentado. A
sucção e o esvaziamento das mamas são essenciais para a manutenção da
lactação, pois a quantidade de leite produzido é regulada pela quantidade de leite
sugado pela criança. A produção de leite também está diretamente relacionada à
freqüência de sua extração2. Para isso, é importante que as mães de RNPT, cujos
bebês não estejam sugando, sejam incentivadas a iniciar precocemente o esgote
das mamas, estimulando assim a lactação. A demora no início da extração de
leite, a ansiedade materna e a preocupação com o bebê podem reduzir a
produção láctea. Portanto, a extração do leite é essencial para que as mães de
RNPT, durante a internação em unidade neonatal, consigam ativar e manter os
mecanismos responsáveis pela lactação. A decisão de amamentar e de extrair o
leite para dar ao bebê produz, na mãe, a sensação de estar contribuindo para a
recuperação da saúde do seu filho, bem como, de estar colaborando com seu
crescimento e desenvolvimento3. Além disso, o leite materno é amplamente
recomendado aos RNPT por fornecer todos os nutrientes necessários; propiciar
crescimento e desenvolvimento adequados; promover o vínculo afetivo; proteger
contra infecções e alergias; prevenir a obesidade e a incidência de doenças
relacionadas à prematuridade; e, por conseguinte, diminuir o período de
1 Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Bolsista de Iniciação Científica do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
2 Mestre em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da UFRGS e Doutora em Ciências Médicas: Pediatria pela
Faculdade de Medicina da UFRGS. Professora Adjunta da Escola de Enfermagem da UFRGS.
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hospitalização e de procedimentos invasivos4. OBJETIVOS: Relatar os resultados
obtidos por um estudo quantitativo restrospectivo, desenvolvido em um hospital
universitário do sul do Brasil. METODOLOGIA: Estudo exploratório descritivo,
com abordagem quantitativa, retrospectiva e documental. A amostra foi obtida a
partir de uma população de recém-nascidos, com nascimento no período de
dezembro de 2005 a julho de 2006. Foram identificados 153 RNPT que
atenderam aos critérios de inclusão: idade gestacional (IG) ≤ 36 semanas, ipeso
ao nascer (PN) ≤ 2000 g, presença de esgote mamário no Banco de Leite
Humano (BLH) e administração de leite materno durante a internação em unidade
neonatal. Constituíram critérios de exclusão a presença de patologias maternas e
do recém-nascido que contra-indicaram a alimentação com leite materno. A
amostra, obtida por randomização, foi composta por 94 RNPT, dos quais foram
analisados os prontuários e os registros do BLH. O estudo foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa, sob nº 05-419. Foram respeitados os aspectos
éticos adotados na instituição quanto à coleta de dados em prontuários e registros
e assegurados sigilo e anonimato aos sujeitos do estudo. Os dados coletados
foram analisados através de estatística descritiva. RESULTADOS: Quanto à
média ± desvio padrão (valor mínimo – valor máximo), os RNPT apresentaram:
PN 1496 ± 337,1 g (785 – 1960 g); IG 32,1 ± 2,13 semanas (26 – 36 semanas);
58,51% (55) do sexo masculino e 41,49% (39) do sexo feminino; 47,87% RNPT
pequenos para a idade gestacional (PIG) e 52,13% adequados para a idade
gestacional (AIG). A idade materna média foi de 27,41 ± 7,49 anos (16 – 46
anos). Quanto à mediana (quartil 25 – quartil 75), o tempo de hospitalização foi de
31 dias (21,25 – 45 dias); o tempo para iniciar o esgote mamário no BLH consistiu
em 1 dia (1 – 2 dias); a frequência ao BLH foi interrompida 8 dias (6 – 8 dias)
antes da alta hospitalar do bebê e a frequência total ao BLH em relação ao
período de internação foi de 1,6 esgotes por dia (1,32 – 1,99 esgotes por dia). A
mediana da frequência semanal de esgote mamário no BLH na primeira semana
de vida do bebê foi de 10 esgotes (7,25 – 15 esgotes) e o volume de leite materno
extraído de 480 ml (226,25 – 788,75 ml); na segunda semana 7 esgotes (3 – 13
esgotes) e o volume de leite materno extraído 330 ml (66,25 – 875 ml); enquanto
que, na semana da alta hospitalar do bebê houve 1 esgote por dia (0 – 1 esgote
por dia) e o volume de leite materno extraído foi de 160 ml (0 – 512,50 ml). Em
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relação à mediana do volume de leite materno esgotado diariamente na primeira
semana de vida do bebê foram esgotados 44,57 ml (25,71 – 61,92 ml), na
segunda semana 43,33 ml (15,79 – 81,25 ml) e na terceira semana 24,57 ml (0 –
73,21 ml). A mediana do volume total de leite materno esgotado durante todo o
período de internação na unidade neonatal correspondeu a 1095 ml (486,88 –
2622,75 ml) e volume total de leite materno prescrito para a alimentação enteral
e/ou oral do bebê 9894,49 ml (6930 – 15.746 ml). CONCLUSÕES: Considerandose que a frequência de esgote mamário deve ser similar ao número de mamadas
do bebê (8 a 10 vezes por dia)3, têm-se neste estudo resultados desfavoráveis à
manutenção da lactação. Este desfecho sinaliza uma diminuição da produção de
leite destas mães, com prejuízos na quantidade disponível para a alimentação
enteral e/ou oral dos bebês, bem como suscitando dificuldades para o
estabelecimento da amamentação. A produção mínima de leite materno
necessária para atender às necessidades do RNPT na ocasião da alta hospitalar
é de 500 ml/dia (3500 ml/semana)3. A quantidade de leite extraído diariamente
nas três primeiras semanas de vida dos RNPT e a frequência das mães ao BLH,
em relação à recomendação mínima de leite materno produzido e à frequência de
esgote mamário, foi visivelmente insuficiente para atender às necessidades
alimentares dos bebês. Foi verificado que na semana da alta hospitalar o volume
de leite materno extraído diariamente foi de 30 ml (10 – 63,75 ml), volume
nitidamente insuficiente em relação ao volume necessário para suprir as
necessidades do RNPT no momento da alta hospitalar; neste período apenas
2,12% das mães esgotaram quantidade de leite satisfatória para atender à
demanda de leite materno prescrito para a alimentação enteral e/ou oral de seus
bebês. O volume total de leite materno prescrito para a alimentação enteral e/ou
oral do bebê correlacionado ao volume total de leite materno esgotado durante a
internação na unidade neonatal demonstrou que 31,9% das mães esgotaram
quantidade de leite materno suficiente para oferecer ao bebê na sua alimentação
enteral e/ou oral, enquanto 68,1% apresentaram quantidade insuficiente para as
necessidades do RNPT, necessitando complementar a alimentação com fórmula
láctea. A partir dos resultados deste estudo percebe-se que a manutenção da
lactação consiste em um processo complexo e dinâmico. Infere-se que as
orientações acerca deste processo devem ser iniciadas o mais precocemente
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possível, antes mesmo do nascimento do bebê. É fundamental que as mães
ingressem na unidade de internação neonatal compreendendo o processo de
lactação e amamentação, a fim de reduzir as dificuldades encontradas.
Recomenda-se que propiciar orientações consistentes e em linguagem acessível
favorece a compreensão dos mecanismos da lactação, da relevância do esgote
mamário, da administração de leite materno ao bebê enquanto este não pode ser
amamentado e dos fatores que interferem na produção láctea, evitando que se
construam resultados desfavoráveis à manutenção da lactação e à prática de
amamentação de RNPT.
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1
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EDUCATIVO PARA CRIANÇAS COM FIBROSE CÍSTICA

Autores
Pizzignacco TMP, Furtado MCC, Torres LAMM, Frizo AC, Lima RAG.
Resumo
Introdução: A Fibrose Cística (FC) é uma doença crônica, autossômica recessiva,
de caráter hereditário, acometimento sistêmico, fisiopatologia intracelular e até o
momento incurável, não há uma doença padrão, embora ela possa ser
caracterizada pela tríade de acometimentos: glândulas sudoríparas, sistema
digestivo e sistema respiratório (1). Contar para a família o diagnóstico de uma
doença crônica e incurável não é tarefa fácil e torna-se ainda mais complexa
quando essa doença é genética. São comuns os relatos na literatura de que o
momento do diagnóstico traz sentimentos de medo, culpa e raiva para os
familiares desses pacientes (2), porém faltam dados quando buscamos a
experiência da criança em conhecer tal diagnóstico. As crianças são
freqüentemente excluídas das explicações sobre as suas condições de saúde,
pois se considera que não possuem habilidades cognitivas e conhecimentos
específicos

para

compreender

tais

explicações,

há

a

dificuldade

no

estabelecimento de relação e diálogo entre profissional de saúde e criança e
ainda, busca-se a proteção da criança de notícias desagradáveis, que poderiam
perturbá-la emocionalmente (3). Contraditoriamente, essas crianças são mantidas
junto às famílias no momento dessas conversas, escutando o que é dito e tirando
suas próprias interpretações e conclusões sobre a doença e o tratamento. Estudo
anterior com crianças e adolescentes com FC evidenciou que a maioria deles
possui um conhecimento equivocado sobre a doença, relacionado-a com outras
doenças genéticas como a síndrome de down ou ainda, com os sinais e sintomas
que apresentam. A conseqüência desse conhecimento equivocado é um
enfrentamento não positivo à doença e o encobrimento da mesma nas relações
sociais, que conjuntamente acabam por interferir no processo de socialização e
na qualidade de vida desses pacientes (2). Em outro estudo que pesquisou o
conhecimento sobre a causalidade da doença em crianças de 5 a 9 anos,
internadas em uma enfermaria de pediatria de um hospital-escola do interior do
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estado de São Paulo, trouxe como resultados que 24% das crianças não sabiam
atribuir causa à doença que apresentavam e 18% associaram-na aos seus sinais
e sintomas (2). Objetivo: Relatar a construção de um livro de estória destinado á
educação em saúde. Método: Relato de experiência que traz a construção do livro
de estória intitulado Lola tem uma coisa. A idealização do livro partiu de
resultados disponibilizados na literatura, somados à vivência no Ambulatório
Multidisciplinar de Fibrose Cística (AMFC) do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Trata-se de um
material instrucional que tem por objetivo auxiliar profissionais e familiares a
contarem sobre a Fibrose Cística para crianças menores de 5 anos sobre sua
doença. A escolha por essas crianças ocorreu pelo grande número de pacientes
com FC nessa faixa etária no serviço em que foi desenvolvido, pela queixa das
mães em não saberem como contar a essas crianças sobre a FC e ainda pelo
fato de que é nesse momento, com o início da escolarização, que as crianças
com FC passam a ter dimensão que são diferentes de seus pares, que
freqüentam o médico mais vezes e passam a questionar sobre a sua doença (3).
Nessa fase a criança é capaz de atribuir a uma palavra desconhecida, como
genética, um significado, embora muitas vezes esse significado, por falta de
explicação e/ ou associação com o mundo conhecido, possa ser desconexo e
confuso. Assim, torna-se importante esclarecer os conceitos, palavras, signos e
significados que permeiam o mundo da saúde, da doença e do tratamento, para
que sejam desenvolvidos conceitos e significados corretos para a criança que
começa a se entender como alguém que possui FC.Assim, buscamos uma
estratégia concretizada no livro que, ao mesmo tempo, tirasse o foco da criança,
passando-o para outro indivíduo (Lola), que fosse de fácil acesso e que com
poucas

interferências

externas,

centrado

no

personagem

principal,

se

aproximasse mais à realidade vivida por essas crianças, facilitando a associação
entre o real e o imaginário. Resultados: A estória Lola tinha uma coisa traz a
estória de uma menina que tem FC e começa a questionar a sua mãe sobre a
doença. Ao perguntar para mãe o que é FC a mãe responde: “É uma coisa que
você tem...” .A partir dessa frase Lola passa a imaginar a Fibrose Cística, como
uma coisa, um bicho grande e peludo devido ao seu nome complicado. Ela decide
guardá-lo em seu armário, pois o teme ao mesmo tempo em que sabe que deve
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cuidar bem dele.Conforme a mãe de Lola faz seus cuidados diários, fornecendo
remédios, fisioterapia e inalações, Lola a questiona sobre por que necessita de
tudo aquilo e como a mãe sempre lhe responde sucintamente que é por causa da
Fibrose Cística, ela passa a imaginar que precisa ficar forte para manter o bicho
dentro do armário e que a fisioterapia e aerossóis são necessários, pois a Fibrose
Cística junta muito pó guardada.Em uma consulta médica, Lola conhece outras
crianças que também têm Fibrose Cística e resolve perguntar aos amigos onde
suas Fibroses Císticas estão. Cada um responde associando a doença a uma
parte do corpo mais acometida, como nariz, pulmões... e explicam que
inicialmente também achavam que a Fibrose Cística era um bicho.A enfermeira
explica sobre a doença às crianças, como algo que elas nasceram, que não se
pega e nem se passa e que deve ser cuidado para que elas possam continuar
crescendo e brincando, assim como os demais amigos.Lola compreende que
Fibrose Cística é o nome de uma doença e não um bicho. Ela se imagina forte e o
bicho fica pequenininho e ela o guarda em seu bolso, metaforizando que o
problema, o bicho, antes grande e desconhecido passa a ser algo menor e que
ela pode enfrentar.Na escola ela conta a confusão para os amigos que acham
muito engraçado! Eles também contam que têm outras doenças, com nomes
diferentes, como asma, rinite, artrite... A estória termina com todas as crianças
com seus bichinhos no bolso, que só eles podiam ver e que a cada conhecimento
novo sobre sua doença o bicho ficava menor, até desaparecer completamente. A
estratégia de contação de história é uma importante ferramenta de comunicação
na enfermagem pediátrica à medida que facilita o diálogo e o relacionamento,
amplia o processo diagnóstico e terapêutico e valoriza o processo de
desenvolvimento da criança, dos familiares e da equipe de saúde (4). Também é
reconhecido o potencial educacional da leitura de estórias infantis. As estórias
servem de alimento para a alma, despertam a curiosidade e estimulam a busca
por explicações. Além disso, possuem a capacidade de valorizar alternativas
diferentes para vencer desafios (4). Utilizamos as orientações para a confecção
de materiais educativos em saúde, incluindo a revisão da literatura, a adequação
do conteúdo à população alvo e a validação com profissionais experts da área (5).
A construção do livro partiu de uma idéia inicial, complementada, adequada e
assim, validada por uma equipe multidisciplinar em saúde, que através da união
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de saberes e experiências distintas permitiu a produção de um material adequado
à faixa etária a que se destina, com aproximações às vivências reais e com o
cuidado de desconstruir conceitos errôneos fazendo emergir o conhecimento
adequado e desmistificar a doença. Considerações finais: Consideramos esse
trabalho relevante para a população a que se destina tendo em vista a pequena
visibilidade pública da doença, a dificuldade para sua compreensão decorrente da
fisiopatologia complexa e acometimento sistêmico e o número pequeno de ações
educativas e estudos com essa temática voltados especificamente às crianças.
Quando consideramos doenças crônicas infantis, maior ênfase tem se dado a
prevenção de agravos e ao tratamento da doença propriamente dito e pouco se
tem investido em promoção da saúde, no sentido de estimular e potencializar o
crescimento

e

desenvolvimento

infantil,

bem

como

a

autonomia

e

o

empoderamento da criança. Nesse sentido, a educação em saúde é uma
ferramenta importante para a promoção à saúde, possibilitando o cuidado integral
e o protagonismo infantil.Esse trabalho traz, ainda, a importância da articulação
entre teoria e prática, a interdisciplinaridade e a criatividade como elementos
essenciais para o planejamento e implementação de cuidados inovadores às
condições crônicas, especialmente àquelas ocorridas na infância. Referências: 1.
Davis PB. Cystic fibrosis since 1938. Am J Respir Critic Care Med 2006; 173: 47582. 2. Pizzignacco T MP, Lima RAG. Socialization of children and adolescents
with cystic fibrosis: a support for nursing care. Rev Lat Am Enfermagem 2006; 14(
4):569-77. 3. Perosa GB, Gabarra LM. Explanations proffered by children
hospitalized due to illness: implications for communication between healthcare
professionals and patients. Interface - Comunic., Saúde, Educ., set.-fev. 2004; 8
(14):135-47 4. Ceribelli C, Nascimento LC, Pacífico SM, de Lima RA. Reading
mediation as a communication resource for hospitalized children: support for the
humanization of nursing care. Rev Lat Am Enfermagem. 2009 Jan-Feb;17(1):81-7.
5. Echer, IC. The development of handbooks of health care guidelines. Rev Lat
Am

Enfermagem

set-out

2005;

13(5):
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LONGITUDINALIDADE

E

INTEGRALIDADE

DO

CUIDADO

DE

MENORES DE UM ANO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Martins NP1, Pina APS1, Braz JC2, Rosário MHM3, Furtado MCC4

Introdução: No Brasil, o perfil de morbi-mortalidade tem definido o grupo
materno-infantil como prioritário para o desenvolvimento de ações em saúde.
Nesse sentido, diretrizes políticas, programas e serviços de saúde têm buscado
direcionar atenção à criança com vistas à redução da mortalidade infantil,
considerada indicador capaz de refletir o desenvolvimento social e econômico de
um país ou região e também aspectos biológicos da saúde da criança e sua
qualidade de vida. O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento,
efetivado mediante consultas de puericultura, é considerado instrumento capaz de
proporcionar à criança as avaliações necessárias nos primeiros anos de vida; com
efetiva vigilância à saúde da criança, promove o fortalecimento da relação equipe
de saúde-paciente por meio da adscrição da clientela; estimula o fortalecimento
de vínculos entre usuários e equipe de saúde; assegura acompanhamento
pediátrico efetivo de todas as crianças, com busca ativa daquelas de maior risco
social e/ou biológico e que não comparecem às consultas; orienta quanto à
profilaxia e tratamento precoce de enfermidades de maior prevalência na
população infantil e busca aumentar a cobertura vacinal, particularmente para a
população de maior risco. Desse modo, intervenções e encaminhamentos podem
ser realizados quando identificadas alterações nos padrões de crescimento e
desenvolvimento. No contexto da atenção básica, o monitoramento das ações
desenvolvidas para a saúde da criança, como também a experiência das mães
relacionadas ao atendimento de seus filhos poderá fornecer subsídios para que a
equipe de saúde identifique fortalezas e fragilidades que permitam aprimorar e
qualificar cada vez mais o cuidado prestado à criança. Objetivo: analisar a
presença e extensão do atributo “longitudinalidade” e “integralidade” da atenção a
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partir da experiência de mães de crianças menores de um ano. Metodologia:
Estudo transversal, descritivo que busca avaliar o atendimento de crianças
menores de um ano em uma USF a partir dos atributos da Atenção Primária a
Saúde longitudinalidade e integralidade da atenção. O estudo foi desenvolvido em
uma USF de um município do interior paulista, vinculada a uma universidade
pública. Esta unidade de saúde está inserida em um Distrito de Saúde que foi
pioneiro na implantação da Estratégia Saúde da Família no município, há
aproximadamente uma década. Para o levantamento do número de sujeitos, o
pesquisador identificou todas as crianças menores de um ano pertencentes à
área de abrangência da USF e todas aquelas que compuseram o levantamento
foram incluídas da pesquisa. As crianças que nasceram nos meses subseqüentes
ao levantamento não foram incluídas. Após identificação das crianças, obteve um
total de 44 crianças menores de um ano. Destas, 25 aceitaram participar do
estudo; 11 mães não foram encontradas após duas visitas ao domicílio em
horários distintos e oito mães se recusaram a participar. Os dados foram
coletados mediante visita ao domicílio ou quando da presença das mães na USF
para atendimento da criança no período de 25 de novembro de 2010 a 20 de
junho de 2011. Após esclarecimento acerca dos objetivos da pesquisa, as mães
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Obteve-se aprovação
para realização da pesquisa junto a Comitê de Ética em Pesquisa (protocolo nº
417/10). As entrevistas tiveram duração média de 15 minutos e foram realizadas
em local reservado, permitindo preservar o anonimato das mães com respeito às
diretrizes de pesquisas envolvendo seres humanos. O Instrumento de Avaliação
da Atenção Primária (PCATool Infantil – Brasil) para serviços de saúde infantil a
foi utilizado para a coleta dos dados, pois permite mensurar a presença e
extensão de atributos da Atenção Primária à Saúde em serviços de atenção
infantil e o grau de afiliação do usuário ao serviço de saúde. Nesse estudo,
avaliou-se a “longitudinalidade” e a “integralidade” do cuidado. O PCATool InfantilBrasil possibilita, mediante resposta do tipo Likert, a construção de escores de
APS com intervalo de 1-4 para cada atributo. O escore final de cada um desses
atributos é calculado pela média das respostas de seus itens, que também variam
de 1-4, onde o valor 4 representa maior presença e extensão de cada atributo da
APS e o valor 1, menor presença do atributo. Alguns atributos deste instrumento
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são formados por subdimensões, sendo que o atributo “integralidade” apresenta
as subdimensões serviços disponíveis e serviços recebidos. Os dados foram
duplamente digitados em planilhas Excel e posteriormente analisados utilizandose o pacote estatístico SPSS versão 12.1, pautados na estatística descritiva.
Considerou-se que um escore acima de 3,0 demonstra grande presença e
extensão do mesmo. Resultados: Como resultado do atributo “longitudinalidade”,
obteve-se escore elevado com média=3,4 e DP=0,37. As mães revelam ser
sempre o mesmo profissional de saúde, médico ou enfermeiro, que acompanha o
crescimento e desenvolvimento da criança nas consultas de puericultura.
Consideram que estes profissionais compreendem suas perguntas acerca da
saúde da criança, e que entendem as respostas dos profissionais de saúde às
suas dúvidas; sentem-se à vontade frente a estes, com tempo para expor suas
preocupações, e percebem que o profissional de saúde que atende seu filho
conhece sua história clínica e o reconhece como pessoa. Ao serem abordadas se
mudariam de USF caso isso fosse fácil de fazer, estas mães responderam de
modo enfático que não. O atributo integralidade – subdimensão ‘serviços
disponíveis’ obteve o menor escore, com média=2,3 e DP=0,30. As respostas
demonstram que a USF não dispõe da maior parte de serviços elencados no
PCATool-Brasil para atender a população, sendo que as repostas mais
afirmativas da presença do serviço relacionavam-se ao planejamento familiar,
aconselhamento e tratamento para problemas de saúde mental (entre eles
depressão) e aconselhamento para problemas na visão com encaminhamento
para serviço especializado. Identificou-se, entretanto, uma forte presença e
extensão de outra subdivisão do atributo “integralidade”, referente aos ‘serviços
prestados’ durante as consultas de puericultura, com escore maior que 3,0
(média=3,8 e DP=0,38). As mães afirmaram que, em todas as consultas, são
abordados, por médicos ou enfermeiros, temas como orientações para manter as
crianças saudáveis, envolvendo alimentação, higiene e repouso; segurança no
domicílio

(prevenção

de

acidentes)

e

mudanças

no

crescimento

e

desenvolvimento da criança. Conclusões: A longitudinalidade do cuidado da
criança na USF deste estudo demonstra o profissional de saúde que atende a
criança e a mãe que acompanha a consulta em sintonia e com capacidade de
comunicação visando aproximação e fortalecendo vínculos importantes para a
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continuidade do cuidado no primeiro ano de vida. Mesmo que algumas ações de
saúde não sejam ofertadas na USF, a integralidade do cuidado da criança é
reconhecida pelas mães como abordagem de aspectos importantes para o
monitoramento do crescimento e desenvolvimento. Sendo assim, a puericultura
promove possibilidade do encontro entre o profissional de saúde e usuário para a
prevenção de doenças e de promoção da saúde e atua de modo a manter a
criança saudável e garantir seu pleno desenvolvimento. Referências: 1-Ribeiro
JM, Siqueira SAV, Pinto LFS. Avaliação da atenção à saúde da criança (0-5 anos)
no PSF de Teresópolis (RJ) segundo a percepção dos usuários. Cienc Saúde
Colet. 2010;15(2):517-27. 2-Harzheim E, Starfield B, Rajmil L, Alvarez-Dardet C,
Stein AT. Consistência interna e confiabilidade da versão em português do
Instrumento de Avaliação da Atenção Primária (PCATool – Brasil) para serviços
de saúde infantil. Cad Saúde Publ 2006; 28(8): 1649-59. 3-Mello DF, Lima RAG,
Scochi CGS. Health follow-up of children in poverty situation: between the routine
and eventuality of daily care. Rev Latino-am Enfermagem 2007;15(especial):8207. 4-Pinheiro R, Ferla A, Silva Júnior AG. Integrality in the population´s healthcare
programs. Cienc Saúde Colet. 2007;12(2):343-49. 5-Del Ciampo LA, Ricco RG,
Daneluzzi JC, Del Ciampo IRL, Ferraz IS, Almeida CAN. O Programa de Saúde
da Família e a Puericultura. Cienc Saúde Colet. 2006;11(3):739-43.

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Cuidado da Criança; Saúde da Família
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MANIFESTAÇÕES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM
SÍNDROME

DE

DOWN

EM

SESSÃO

DE

BRINQUEDO

TERAPÊUTICO.
Borba RIH1, Rios DR2, La Banca RO3, Ribeiro CA4
Introdução: Há a assimilação do brinquedo com o mundo real, em que a criança
enfatiza e passa a entender as coisas ao seu redor de forma lúdica, construindo
uma capacidade de compreensão entre o mundo real e o imaginário. A ação
lúdica não é a racionalidade lógica e sim a motivação que se expressa na alegria
e no prazer, ou seja, na diversão como o ponto comum da atividade lúdica.
Considerando a dimensão da utilização do Brinquedo Terapêutico-BT e por não
encontrar estudos sobre sua aplicação em crianças com SD, tivemos interesse
em explorar esse tema para conhecer melhor essas crianças. A SD é conhecida
desde os séculos XV e XVI, entretanto, foi na década de 50 que começaram a
evoluir os estudos sobre essa síndrome, e somente a partir dos anos 70, iniciouse a formação de grupos especializados sobre o assunto como a Associação de
Pais e Amigos de Excepcionais- APAE. O desenvolvimento da criança com SD,
geralmente, é semelhante ao de uma criança normal, embora em um ritmo mais
lento. Sabemos que a sociedade ainda marginaliza todos que não se enquadram
em seus padrões, portanto, para os pais e familiares de crianças com SD não é
uma situação simples de se adaptar, pois esta criança necessita de cuidados
especiais, além de todos os envolvidos sofrerem discriminação social. Entretanto,
o que não sabemos é como a criança com SD se sente nesse contexto, se sente
dificuldade de sua inclusão na sociedade, se percebe esse preconceito e se usa
algum artifício para se adaptar a tais situações. Sendo assim, este estudo tem o
objetivo de conhecer a manifestação de criança com SD em sessões de
Brinquedo Terapêutico Dramático-BTD. O projeto está vinculado ao Grupo de
Estudos do Brinquedo-GEBrinq, grupo de pesquisa credenciado na Universidade
Federal de São Paulo e cadastrado no diretório de pesquisa do CNPq.
Metodologia: Estudo descritivo de natureza qualitativa, no qual trabalha com o
universo dos significados, motivos, crenças, valores e atitudes, o que corresponde
a um espaço mais profundo das relações. A pesquisa foi realizada na instituição
Beneficente Nosso Lar, associação filantrópica que desenvolve trabalho de
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habilitação e reabilitação de pessoas deficientes. Participaram do estudo duas
meninas, uma de nove e outra de 16 anos e dois rapazes, de 15 e 20 anos. A
coleta de dados foi realizada mediante a aprovação do Comitê de Ética e
Pesquisa da UNIFESP, sob número 0282/09. A coleta de dados foi mediada por
uma sessão de BTD. O kit de material utilizado foi constituído de bonecos de
pano representativo de família e equipe de saúde; utensílios domésticos; produtos
de mercado; carrinhos; materiais hospitalares; folha A4; lápis de cor; e blocos de
madeira coloridos. Foi convidado a brincar livremente e recebeu explicação de
como seria a sessão de BTD. O diálogo foi estabelecido durante as sessões de
forma que não ocorresse indução das respostas e nem interferência na atividade
desenvolvida. Apenas no caso Bartô foi feita entrevista com a mãe por se mostrar
muito retraído durante a sessão e houve necessidade de se coletar mais
informações sobre ele. As sessões foram filmadas e as expressões verbais e não
verbais transcritas na íntegra para análise. Foi feita uma leitura exaustiva do
conteúdo dos dados coletados e analisados individualmente, para descrever as
manifestações das crianças/ adolescentes denominados Caso Bartô, Caso
Aurora, Caso Carlos e Caso Magali. Resultados: A análise dos dados evidenciou
que cada caso apresentou diferentes categorias temáticas. Caso Bartô, mora com
sua mãe e seu cachorro Faraó. No Emergindo o amigo imaginário e animal de
estimação, Bartô se apresentou bastante tímido e resistia a iniciar a sessão, se
desconcentrava com grande facilidade, em alguns momentos brigava com
alguém, que não estava presente. Sua mãe contou que ele sempre conversava
com Caio, seu amigo imaginário, que o acompanha desde pequeno e por todos
os lugares. Fazia referência dele mesmo e de suas dificuldades nos desenhos de
animais, como o cachorro de estimação e o elefante que referia não gostar dele.
Descobrimos que após a morte do padastro, seguida pelo falecimento de seu tio,
pelo qual tinha grande consideração, começou a ganhar peso demasiadamente.
Os seus desenhos não tinham formas definidas, eram garatujas e apenas quando
questionado, o explicava, representando sempre Faraó, seu cachorro, que
quando ficava sozinho em casa era a única companhia, tomando conta um do
outro. Ao ser questionado se desejava finalizar a brincadeira, começou a mexer
nos demais brinquedos, demonstrando resistência em encerrar a sessão, porém,
ao seu término aceitou sem se opor dizendo que havia gostado de brincar. Caso
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Aurora manifesta O Brinquedo Terapêutico favorecendo a expressão de
lembrança feliz e situação de doença. Aurora é uma adolescente de dezesseis
anos, filha única, demonstrou-se tímida, muito organizada e desenvolveu a
sessão de BTD de forma espontânea, iniciando conversas e contando vivências
significativas para ela, como sua festa de aniversário, artistas preferidos e sua
relação com médico que a cuidava, quando adoecia. Durante o diálogo
desenhava a praia, a estrela do mar e o sol com traços bem definidos. Ao
visualizar os materiais hospitalares, manifestou euforia e felicidade e contou que
visitava o médico sempre que estava doente. Nesse instante, ela se emudeceu,
continuou mexendo nos objetos e começou a tossir compulsivamente, dizendo
que precisava ir ao médico, pois naquele momento ela estava doente, começou a
guardar os materiais hospitalares e depois de tudo arrumado parou de tossir.
Caso Carlos revela Dialogando espontaneamente por intermédio do Brinquedo
Terapêutico. Carlos tem vinte anos, aparentemente tímido, anda sempre de
cabeça baixa e ombro encurvado. Ao ser convidado para brincar, deixando claro
sua autonomia na condução da brincadeira, balançava a cabeça afirmativamente,
sem manter contato olho a olho. Permaneceu em pé e ao manipular utensílios
domésticos manifestou satisfação e prazer, conversando e contando sobre as
coisas que gostava de fazer e algumas pessoas que fazia parte da sua vida. Ao
longo do diálogo, ele foi assumindo uma postura mais firme, cabeça erguida, se
expressando espontaneamente, durante todo o tempo, e gesticulando muito com
as mãos. Ele revelou gostar muito de comer, e em vários momentos, falou sobre
comida, listando alimnetos que gostava. Houve momentos em que Carlos
evidenciava como percebia o mundo de maldade, quando se referiu à novela Os
Mutantes, como se fosse um deles, assumindo o papel de um personagem, do
“bem”. Ao ser avisado da proximidade de encerar a sessão, ficou mais quieto,
voltou a assumir a postura inicial, mais encurvado, cabeça baixa e olhar de canto
de olho. Caso Magali evidencia Assumindo o papel dominador na brincadeira.
Magali é uma criança de nove anos de idade, muito agitada, curiosa,
comunicativa e carinhosa, participou de forma espontânea desde o início da
sessão comandando as brincadeiras e dando ordem o tempo todo. Em alguns
momentos, ela espalhava os brinquedos, empurrava as mesas e as cadeiras,
fazendo muito barulho e bagunça, manifestando satisfação com sua atitude.
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Cantava parabéns, pulava batendo palmas e comemorando muito. Fingia cortar o
bolo e insistia para pesquisadora comer. Ao ser avisada que estava próximo do
horário de encerrar a brincadeira, mostrou-se resistente. Considerações finais:
Pessoas com SD devem ter mais independência do que geralmente lhes é
permitido. Nas sessões de BTD, foi possível observar a dramatização de cada
participante com suas manifestações particulares. Durante as dramatizações, em
nenhum dos casos estudados, emergiu o tema relacionado diretamente à questão
do preconceito social, talvez pelo fato deles estarem inseridos em uma instituição
onde são acolhidos e valorizados, sentindo-se, incluídos naquele contexto social.
Ainda foi possível observar que as crianças/ adolescentes com comprometimento
cognitivo apresentam as mesmas necessidades de espaço para brincar. Ficou
evidenciado como o BTD foi benéfica por permitir a livre manifestação de seus
sentimentos e lembranças, propiciando conhecer seu significado, além de
possibilitar o alívio das tensões decorrentes de experiências anteriormente
vivenciadas e de poder dominar e controlar as situações. Enfim, destacamos que
foi um desafio realizar esse trabalho, por não encontrar na literatura nenhum
estudo realizado com brinquedo terapêutico para conhecer o mundo da criança/
adolescente com SD sob sua ótica. Reconhece-se a necessidade de outras
investigações para conhecer melhor esse mundo e aprimorar o uso do método de
BTD.
Descritores: Sindrome de Down, Jogos e brinquedos; Lúdico; Humanização,
Enfermagem pediátrica.
Referências:
1.Andrade RV. Limongi SCO. A emergência da comunicação expressiva na
criança com Síndrome de Down; Pró-Fono R Atual. Cient. 2007 oct/dec;19(4) [9
telas].
2.Ribeiro CA, Borba RIH, Rezende MA. O brinquedo na assistência à saúde da
criança. In:Fujimori E, Ohara CVS. Barueri/SP:Manole;2009. p.287-327.
3.Matheus MCC, Fustinoni SM. Pesquisa Qualitativa em Enfermagem. 1ª ed. São
Paulo:Livraria Médica Paulista; 2006.
4.Maia EBS, Ribeiro AC, Borba RIH. Brinquedo Terapêutico: benefícios
vivenciados por enfermeiras a prática assistencial à criança e família. Revista
Gaúcha de Enferm Porto Alegre (RS) 2008, mar;29 (I): 39-46
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5.Santos TR, Oliveira FN. As Interações Sociais e o Brincar da Criança com
Síndrome

de

Down.
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http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/323_155.pdf
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MEDIDA DO ESTRESSE VIVIDO POR PAIS DE CRIANÇAS
INTERNADAS EM UTI NEONATAL
RODRIGUES LP1, BALIEIRO, MMFG2
Introdução: Com o surgimento da unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), o
cuidado especializado ao recém-nascido enfermo foi garantido por meio de
técnicas, procedimentos, equipamentos sofisticados e cuidados intensivos, sem a
inclusão da família como parte da recuperação desse ser. No entanto, essa
assistência trouxe repercussão na maior sobrevida de recém-nascidos cada vez
mais imaturos e de muito baixo peso. O modelo de atenção, antes centrado na
doença e no seu controle, tem se voltado para o cuidado desenvolvimental e
humanizado, tendo como finalidade a qualidade de vida, a capacitação, a
inserção e o empoderamento da família, de modo que o paradigma biotecnológico
seja substituído pelo holismo. Essa nova filosofia de cuidado implica repensar as
relações entre o recém-nascido, a família e a equipe, incluindo o Cuidado
Centrado na Família entre seus componentes1. Este cuidado deve ser pautado
em atenção, acolhimento, participação, parceria e atendimento das suas
necessidades2. Muitas das unidades neonatais já assumiram esse papel
importante de guiar os pais a reassumirem o relacionamento com o filho e auxiliálos a passar por esse período estressante de hospitalização. Quando ocorre a
separação do bebê logo após o nascimento, devido uma patologia, esta condição
gera reações diferentes e imprevisíveis nos pais, especialmente quando esse
bebê é internado em uma UTIN. Tal experiência representa aos pais um momento
conflituoso em suas vidas, gerando alterações no seu cotidiano, trazendo
sentimentos de angústia, dúvidas, medo do prognóstico e dificuldade na aceitação
da separação e condição do filho. O meio ambiente físico é uma das principais
fontes de estresse para os pais, com luzes brilhantes, equipamentos ruidosos de
suporte à vida e monitoramento e odores químicos. A visão de seus filhos doentes
conectados ao equipamento por tubos e fios e rodeados pela equipe médica pode
ser muito perturbadora. Entretanto, a maior fonte de estresse citada por esses
1

Aluna do 4º ano de graduação em Enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem da
Universidade Federal de São Paulo
2
Professora Doutora da Escola Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo
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pais é a perda do seu papel paterno esperado e desejado. Eles relatam que se
sentem decepcionados e frustrados, pois não conseguem realizar tarefas como
pais normais, como haviam previsto, e também sentem extrema aflição e
desamparo, por não serem capazes de proteger o bebê contra danos3. Wright e
Leahey

enfatizam

que

as

enfermeiras,

devido

a

sua

disponibilidade,

acessibilidade e a variedade de contextos nos quais encontram os pacientes, têm
uma oportunidade imensa de aliviar o intenso estresse familiar e a ansiedade
associados à tragédia do evento ou da doença em si4. A literatura demonstra que
o nascimento de uma criança criticamente enferma e sua internação em uma
unidade neonatal leva os pais a vivenciarem estresse. A partir desse
conhecimento teórico e da vivência de uma das autoras, como mãe, de um
menino saudável associado à descrição do sofrimento vivido por uma colega do
curso de graduação em Enfermagem ao experienciar o nascimento do filho
prematuro que teve um período longo de internação; surgiram alguns
questionamentos: Qual o grau de estresse de pais internados na unidade
neonatal? O conhecimento do grau de estresse dos pais e a identificação das
maiores fontes de estresse podem auxiliar nas intervenções para amenizar o
sofrimento vivido pelos pais nesse ambiente neonatal? Objetivos: Verificar o grau
de estresse dos pais de recém-nascido internado em unidade neonatal de hospital
universitário do município de São Paulo; Identificar as fontes maiores de estresse
dos pais de recém-nascido internado na unidade neonatal; e Identificar a
associação entre as características demográficas e situacionais e o estresse dos
pais na unidade neonatal. Método: O estudo é uma pesquisa quantitativa
descritiva, realizado em uma unidade neonatal de um hospital de ensino do
município de São Paulo. Esta unidade conta com duas salas de berçário de médio
risco, uma sala de prematuros e duas salas de UTIN, possui a capacidade de 20
leitos de cuidados intermediários e de oito leitos de cuidados intensivos. Conta
com uma equipe multiprofissional Esta unidade está em fase de implantação da
filosofia do Cuidado Centrado na Família, este modelo é definido como a maneira
de cuidar da criança e sua família assegurando que haja um planejamento em
torno da família como unidade, na qual todos os membros sejam reconhecidos
como foco do cuidado. A unidade conta com suporte social aos pais como:
reunião de pais, atendimento psicológico às famílias, sala de conforto dos pais e
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visita de avós e irmãos. A amostra do estudo foi de 78 pais de recém-nascidos
internado na UTIN As variáveis analisadas foram referentes aos neonatos: sexo,
idade gestacional, tipo de parto, peso, escore de Apgar e motivos da internação
na UTIN. Quanto aos aspectos referentes às variáveis dos pais foram: sexo,
idade, raça, religião, nível de escolaridade, estado civil, renda familiar,
intercorrências na gestação, experiência prévia na UTIN e tratamento de
fertilização. Para a medida do nível de estresse dos pais foi aplicado a escala de
auto-relato Parental Stress Scale: Neonatal Intensive Care (PSS: NICU)5.. O
período de coleta de dados foi de junho a agosto de 2011. A pesquisa foi
registrada no Comitê de Ética, CEP 0702/11 e seguiu aos preceitos da Resolução
196/96. Os dados foram analisados por estatística descritiva. Resultados: Quanto
aos dados sociodemográficos dos pais, identificou-se que a média de idade foi de
28 anos variando de 15 a 45 anos, 33% (26 ) eram pardos, 56% (44) branco e
10% ( 8 ) negros. A maioria dos pais (28%) tinham 2º grau completo, seguido de
27% com 1º grau completo. A renda familiar da maioria foi de 2 (74%). Dos
respondentes, 55% (43) eram mães e 45%(35 ) pais e a maioria com estado civil
de casado (76%). 100% dos pais não haviam tido experiências anteriores na UTI
neonatal, e não realizaram tratamento de fertilização.

Quanto às variáveis

neonatais, o número total de recém-nascidos foi de 46, destes 78% foram fruto de
gestações com intercorrências na gestação, nasceram de partos normais (26%),
cesárea (67%) e normal com fórceps (8%). Dos 46 RN somente 4% (3) tiveram
necessidade de procedimentos cirúrgicos. Os motivos da internação foram por
prematuridade (60%), má formação (29%), problemas respiratórios (5%) e
problemas cardíacos (5%). Em 24% (19) dos neonatos tiveram a necessidade de
ventilação mecânica. A média de peso foi de 2077gramas sendo os extremos de
630gramas a 3985 gramas; com média da idade gestacional encontrada foi de 34
semanas e 1 dia, sendo o extremos de 24 semanas e 3 dias e 40 semanas e 2
dias. O nível de estresse dos pais foi avaliado após a aplicação de auto-relato da
escala PSS: NICU, tendo como resultado um nível de estresse geral pela métrica
1 de 3,0 e pela métrica 2 de 2,8, considerado uma experiência pouco estressante
a moderadamente estressante. O nível de estresse no item “sons e imagens” foi
de 2,5 pela métrica 1 e 2,4 pela métrica 2,. Na subescala

“aparência e

comportamento” foi de 2,6 pela métrica 1 e 2,3 pela métrica 2; aspectos que
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significam pouco estresse à moderado estresse. Já na “alteração no papel de
pais” foi de 4,1 pela métrica 1 e de 4,0 pela métrica 2.foi apontado uma
experiência muito estressante. Conclusão: Foi identificado que a maior fonte de
estresse nos pais foi na subescala de alteração do papel materno e paterno. A
identificação do nível de estresse dos pais na UTIN pode permitir a enfermeira
utilizar-se de uma ferramenta objetiva para a avaliação da percepção dos pais dos
estressores presentes no ambiente físico e psicossocial da UTIN e direcionar as
intervenções de enfermagem para amenizar o sofrimento vivido pelos pais com a
hospitalização do filho nessa unidade.
Referências
1. Baldini SM, Krebs Vl. Reações psicológicas nos pais de recém-nascidos
internados em unidade de terapia intensiva. Revista Pediatria Moderna 2000; 26:
242-6.
2. Lamego DT, Deslandes SF, Moreira ME. Desafios para a humanização do
cuidado em uma unidade de terapia intensiva neonatal cirúrgica. Ciênc. Saúde
Coletiva 2005; 10(3): 669-75..
3. Reichert AP, Lins RN, Collet N. Humanização do cuidado da UTI Neonatal. Rev
Eletr Enf 2007; 9(1): 200-13.
4. Pinto JP; Ribeiro CA, Pettengill MAM, Balieiro MMFG. Cuidado centrado na
família e sua aplicação na enfermagem pediátrica. Rev. bras. enferm. 2010; 63(1):
132-35.
5. Miles MS, Funk SG. Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit.
1998. Available at: http://nursing.unc.edu/instruments/pssnicu/nicuman.htm. Last
accessed: 26/09/2003.
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MICRO-ANÁLISE DO COMPORTAMENTO MATERNO EM POSIÇÃO
CANGURU

COM

O

PREMATURO

DURANTE

PUNÇÃO

DE

CALCÂNEO
Castral TC1, Warnock F2, Daré MF3, Montanholi LL4, Scochi CGS5
Descritores: Cuidado canguru, Interação mãe-filho, Dor neonatal

Introdução: A posição canguru promove o alívio da dor aguda em bebês a termo e
pré-termo (PT) estáveis quando utilizada pelo menos dez minutos antes da
punção de calcâneo, e mantida durante e após a mesma1. Os mecanismos
envolvidos em seu efeito analgésico ainda são desconhecidos. Durante sua
implementação, existem diversos componentes interagindo, como contenção,
som do batimento cardíaco materno, movimentos da respiração materna,
posicionamento em prona2, calor e odor materno. A mãe parece ter um papel
importante no mecanismo de analgesia da posição canguru, entretanto, a maioria
das mães nos estudos que investigaram tal intervenção para a dor neonatal foram
instruídas a não tocar/falar com o bebê durante a posição canguru, a fim de cegar
os codificadores das filmagens ao tipo de tratamento2. Não se sabe qual a
contribuição do comportamento materno no efeito analgésico da posição canguru.
Objetivo: Avaliar, de maneira sistematizada e temporal, o comportamento materno
e a interação mãe-filho PT durante o exame de triagem neonatal e comparar o
comportamento

materno

entre

as

mães

que

apresentam

sintomas

de

depressão/ansiedade e aquelas saudáveis. Metodologia: Experimento nãocontrolado realizado na unidade neonatal de um hospital universitário de Ribeirão
Preto-SP. Estimou-se uma amostra de 49 sujeitos, a partir dos valores para os
modelos de regressão múltipla: α = 0,05; número de preditores = 7; effect size =
0,35 e β = 0,80. No período entre julho/2008 a janeiro/2010 foram recrutados 217
1

Professor Doutor do Departamento Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto- Universidade de São Paulo (EERP-USP).
, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, e-mail: thaccastral@gmail.com
2 Professora Associada da Universidade de British Columbia, Vancouver, British
Columbia, Canadá.
3 Aluna de graduação da EERP-USP
4 Doutoranda em enfermagem em Saúde Pública-EERP-USP. Bolsista CAPES-DS.
5 Professora Titular da EERP-USP
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binômios mãe-filho, sendo a amostra final de 42 binômios. O valor de β calculado
post-hoc foi igual a 0,77. Os critérios de inclusão foram: tempo mínimo de uma
hora da última alimentação; capacidade cognitiva para entendimento dos
instrumentos; disponibilidade no horário do agendamento do exame e desejo de
realizar a posição canguru. Os critérios de exclusão foram: apresentar diagnóstico
de doença psiquiátrica atual, exceto ansiedade e depressão; fazer uso de
opióides e corticoesteórides ou drogas que interfiram nas respostas à nocicepção;
presença de doença renal. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do hospital, sendo mantido o anonimato dos participantes e obtido o
consentimento das mães. Utilizou-se o Maternal Mood and Behavior during her
Infant Pain Coding System (MMBIPCS) para codificação do comportamento
materno durante a fase procedimento - FP (antissepesia do calcâneo até
compressão). A codificação do comportamento materno foi realizada por meio de
filmagens, segundo-a-segundo, por dois codificadores treinados e cegos aos
objetivos do estudo. O coeficiente kappa de confiabilidade inter-observador foi de
84%. No total, foram codificados 9.847 segundos de comportamento materno.
Calculou-se, para todos os itens de cada categoria do MMBIPCS, a duração
(segundos) e a porcentagem de tempo, agrupando, posteriormente, cada item em
dois tipos de comportamentos: típicos e tipicamente depressivos. Exemplo de
comportamentos típicos são: conversa com o bebê, toque suave, eleva o bebê
para perto de si, responsiva às dicas de dor/estresse do bebê. Como
comportamentos tipicamente depressivos citam-se: nenhuma vocalização, não
toca no bebê e o distância dela mesma. Para a mensuração da ansiedade e da
depressão materna utilizamos o Inventário de Depressão de Beck (IDB) e o
Inventário de Ansiedade de Beck (IAB). A partir da pontuação obtida nesses
inventários e a porcentagem de tempo de comportamento ansioso obtido no
MMBIPCS durante a FP as mães foram divididas no grupo com sintomas de
depressão e/ou ansiedade (n=17) ou grupo saudável (n=25). A parte introdutória
do Structured Clinical Interview for DSM-IV – Clinical Version (SCID-CV) foi
utilizada para descrever o histórico psiquiátrico das mães. O IDB, IAB e SCID-CV
foram aplicados por uma psicóloga, no período de um a sete dias após a triagem
neonatal. No dia agendado, as mães compareceram na UCIN para a triagem
neonatal e responderam ao questionário sócio-demográfico. Posteriormente, os
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PT, foram posicionados em canguru com a mãe por 15 minutos. A seguir, a
enfermeira realizou o exame, com o PT nesta posição, enquanto filmou-se o
comportamento materno e a interação com o PT. Após dez minutos de
recuperação, o PT foi transferido para a incubadora/berço. As mães foram
incentivadas a interagir com o filho naturalmente. Resultados: A média de idade
das mães foi de 24,5 anos; a maioria era amasiada ou casada (71,4%), cursou o
ensino fundamental (50,0%) ou médio (40,5%), não exercia atividade remunerada
(69,0%) e encontravam-se no 16,9 dia pós-parto. A maioria era primípara (52,4%),
tiveram o PT de parto cesáreo (69,0%), não eram fumantes (90,5), não faziam
uso de drogas ilícitas (97,6%) e nem de álcool (83,3%). A maioria (71,4%)
experenciou a posição canguru pela primeira durante o estudo, recomendariam a
posição para outra pessoa (90,4%) e gostariam de repetir a experiência (88,1%).
A maioria das mães não apresentou sintomas de depressão (61,9%) ou estes
eram leves (14,9%). A maior parte não apresentou sintomas de ansiedade
(52,4%) ou estes eram leves (26,2%). Os escores médios obtidos pelas mães no
IDB e no IAB foram 11,4 e 12,0 respectivamente. Elas não apresentaram
vocalização durante 87,6% do tempo, no entanto quando estas vocalizaram, em
83,5% desse tempo, se dirigiram ao filho. Com relação à vocalização, em 40,4%
desse tempo as mães realizaram sons para ajudar o bebê a acalmar-se (ex.: “Shi,
shi”), em 30,4% emitiram comentários tranquilizadores (ex.: “Calma, mamãe tá
aqui”); em 17,7% emitiram outra vocalização (ex: “Não tô nem vendo”); e, em
2,5%, expressaram empatia (ex.: “Mamãe sabe que tá doendo”). As mãe,
apoiaram as mãos sobre o PT ou tocaram-o suavemente a maior parte do tempo.
Permaneceram 99,9% do tempo da FP sem realizar qualquer ação de estímulo de
sucção não-nutritiva. A distância entre o binômio não foi alterada pelas mães
durante 90,1% do tempo. As mães permaneceram a maior parte do tempo, sem
observar o procedimento doloroso realizado com o filho. Na maior parte do tempo
da FP, o PT não apresentou dicas de dor, porém, quando o bebê apresentou
alguma reação desse tipo, as mães responderam com envolvimento em 58,8% do
tempo; não responderam em 23,1% do tempo e tiveram resposta mínima em
18,1% do tempo. Quando o PT permaneceu dormindo durante a FP (7276
segundos) as mães o deixaram dormindo por 48,1% desse tempo e responderam
com envolvimento em 32,8% do tempo. Elas permaneceram a maior parte do
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tempo olhando ao redor, ou para filho. As mães não choraram, as expressões
faciais permaneceram neutras, demonstraram não estar ansiosas/cansadas e
estarem confortáveis na maior parte do tempo. A porcentagem média de tempo
em que as mães do grupo com sintomas de depressão/ansiedade realizaram
comportamentos tipicamente deprimidos foi significativamente maior do que as
mães do grupo saudável (8,1% vs. 4.4%, respectivamente). No entanto, não
houve diferença entre os grupos com relação à porcentagem média de tempo em
que as mães realizaram comportamentos típicos. Conclusões: Este foi o primeiro
estudo que descreveu o comportamento materno durante exame doloroso em
posição canguru, utilizando-se de um instrumento validado para codificar o
comportamento materno e da observação sistemática, segundo-a-segundo, por
codificadores alheios aos objetivos do estudo. Ainda o cálculo da duração e
porcentagem de tempo do comportamento materno conferiu maior detalhamento
e profundidade às análises realizadas. Acredita-se que a pouca interação
observada entre mãe-filho durante o exame possa estar relacionado ao fato da
maioria delas ter experenciado o método canguru, pela primeira vez, por ocasião
da coleta, o que pode se constuir em um evento estressante3. Além disso, a
separação envolvida no processo de hospitalização dificulta o estabelecimento do
vínculo4. No entanto, quando o PT apresentava um sinal de dor/estresse, as mães
mostraram-se sensíveis ao filho na maior parte do tempo, predominando as
respostas de vocalização e o toque. As mães com sintomas depressivos e/ou
ansiosos permaneceram maior porcentagem de tempo em comportamento
tipicamente deprimido em relação às mães saudáveis, o que condiz com relatos
na literatura de que mães com depressão e ansiedade geralmente apresentam
dois tipos de comportamentos característicos: intrusivo ou distante (ex.: falta de
sensibilidade e responsividade aos sinais do bebê), o que pode alterar a sincronia
da interação mãe-bebê5. Estudos futuros são necessários para investigar a
influência do comportamento materno no mecanismo de analgesia do método
canguru.
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Introdução: A amamentação é um processo fisiológico e natural, que além de
contribuir para a saúde materna, proporciona o alimento ideal para o crescimento
saudável e o desenvolvimento do recém-nascido, constituindo a mais econômica
e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil1,2,3. Segundo o
Ministério da Saúde do Brasil1, o aleitamento materno evita mortes infantis,
diarréia e infecção respiratória; diminui o risco de alergias, de hipertensão, de
colesterol alto e de diabetes; reduz a chance de obesidade em crianças maiores
de 3 anos; garante uma melhor nutrição, pois o leite materno possui todos os
nutrientes essenciais ao bebê; tem efeito positivo na inteligência, já que contribui
para o desenvolvimento cognitivo; favorece o desenvolvimento da cavidade bucal;
entre outros benefícios. Além disso, traz vantagens para a mãe, pois, faz o útero
voltar mais rápido ao tamanho normal; proporciona redução do sangramento após
o parto, prevenindo a anemia materna; diminui o risco de câncer de mama e de
ovários; é um método natural de planejamento familiar por evitar nova gravidez;
promove o vínculo afetivo entre mãe e filho; é econômico e prático, pois não
precisa ser comprado; entre outras vantagens4. É indiscutível que as medidas que
aumentam mais eficazmente a produção de leite, são: a maior frequência das
mamadas e o esvaziamento adequado das mamas. Assim, a estimulação
mecânica da região aréolo-mamilar pela sucção do recém-nascido e a ordenha do
leite são os estímulos mais importantes para a manutenção da lactação, pois
promovem a secreção de prolactina pela hipófise anterior e de ocitocina pela
hipófise posterior5. Apesar de tantos benefícios para as mães e para os seus
filhos, a prevalência de aleitamento materno em nosso país está muito aquém do
que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Isso se deve ao fato da
amamentação ainda ser cercada de mitos, tabus e crendices que atingem uma
proporção ampla, influenciando muitas mães e familiares, o que pode trazer
__________________________________________________________________________________________________
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transtornos ou interferir gravemente na adesão à prática do aleitamento materno.
Dessa forma, devido à existência e à influência de mitos e de crenças referentes
ao aleitamento materno, os profissionais de saúde, e em particular o enfermeiro,
têm importante papel na proteção e no manejo dessa prática. É sua
responsabilidade

atuar

na

promoção

da

amamentação

por

meio

de:

desmistificação de conceitos equivocados; orientação apropriada quanto aos
benefícios da amamentação precoce para a mãe, para a criança e para a família;
estimulação do aleitamento materno sempre que possível; desenvolvimento de
práticas que promovam, protejam e apóiem a amamentação; explicação das
técnicas de manejo clínico da amamentação; entre outras estratégias. Objetivos:
Este estudo, com o intuito de analisar a existência de mitos e/ou crenças
relacionados à prática do aleitamento materno nos dias atuais, traçou como
objetivos: identificar os mitos e/ou crenças relacionados à amamentação
existentes atualmente; e investigar como são propagados os mitos e/ou crenças
relacionados à amamentação. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de
campo, de caráter exploratório, com abordagem quantitativa, realizada de acordo
com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde
do Brasil. Foi utilizado um questionário estruturado, contendo perguntas objetivas,
para uma amostra composta por 30 mães com idade igual ou superior a 18 anos,
que residiam na área de abrangência da Unidade Básica de Saúde da Família
(UBSF) Morumbi I, em Uberlândia – MG, e cujos filhos tinham de 0 a 2 anos
completos de idade. O período de coleta de dados se estendeu de outubro a
novembro de 2010. Resultados: Ao final do estudo, constatou-se que
atualmente, ainda persistem mitos e/ou crenças relacionados à prática do
aleitamento materno. Os mais frequentes, aceitos por mais de um terço da
amostra pesquisada, e por nós classificados como fortemente presentes são: a
amamentação induz a queda das mamas (50%); o consumo de canjica estimula a
produção de leite materno (60%); a ingestão de goiabada aumenta a produção do
leite materno (60%); e o consumo de cerveja preta eleva a produção de leite
materno (36,7%). Outros mitos e/ou crenças, no entanto, apresentaram uma
credibilidade inferior a um terço da amostra pesquisada, e foram por nós
considerados fracos: o leite materno é fraco e não sustenta o bebê (3,3%); a
_________________________________________________________________________
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prematuridade e baixo peso do RN contra indicam a amamentação (13,3%);
enquanto estiver amamentando não se devem usar contraceptivos orais (16,7%);
o parto cesáreo impede a amamentação (3,3%); a inflamação nas mamas contra
indica a amamentação (16,7%); a mãe com infecção não deve amamentar
(16,7%); e a ingestão de leite de vaca aumenta a produção de leite materno
(23,3%). Não foi constatado, entre as mães pesquisadas, o mito e/ou crença de
que a mama pequena produz pouco leite. No que diz respeito à origem e à
propagação dos mitos e/ou crenças relacionadas à amamentação, notou-se que
existe uma diversidade de fontes relevantes de informação. Foi possível constatar
a influência dos familiares próximos das nutrizes, tais como a mãe, a sogra, as
avós e o companheiro, e concluir que eles contribuem, especialmente, para
reforçar os mitos e/ou crenças relacionadas às práticas alimentares. A pesquisa
evidenciou ainda que outras pessoas, mesmo que não sejam familiares tão
próximos da nutriz, também podem ser responsabilizadas pela transmissão de
informações que reforçam as crenças e mitos relativos à amamentação, tanto no
que diz respeito aos alimentos considerados lactogênicos (canjica, goiabada,
cerveja preta, leite de vaca), quanto às situações que impedem (parto cesáreo e
inflamação das mamas) ou decorrem (flacidez das mamas) do aleitamento
materno. Por sua vez, o pré-natal e a enfermaria de maternidade destacam-se por
serem os canais mais eficientes na transmissão de informações adequadas e no
esclarecimento de dúvidas relativas à amamentação. Entretanto, esses mesmos
locais, embora que seja com freqüência mínima, também são focos de
propagação de alguns conceitos errôneos.

À enfermaria de maternidade foi

atribuída a propagação dos seguintes mitos e/ou crenças: o leite materno é fraco
e não sustenta o bebê; a prematuridade e baixo peso do RN contra indicam a
amamentação; enquanto estiver amamentando não se devem usar contraceptivos
orais; a ingestão de goiabada aumenta a produção do leite materno; a inflamação
nas mamas contra indica a amamentação; e a ingestão de leite de vaca aumenta
a produção de leite. Em contrapartida, a enfermaria de maternidade se destacou
por contribuir de forma relevante para o esclarecimento e desmistificação dos
mitos e/ou crenças supracitadas. Da mesma forma que na enfermaria de
maternidade, num percentual pequeno, mas que não pode ser desconsiderado,
_________________________________________________________________________
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alguns mitos e/ou crenças também foram erroneamente propagados durante o
pré-natal. Destacam-se: a contra-indicação da amamentação associada ao uso de
contraceptivos orais e à inflamação das mamas; e o papel do leite de vaca como
alimento lactogênico. Apesar desse deslise, o pré-natal se destaca como a mais
relevante fonte de informações adequadas relativas à amamentação, contribuindo
para desmistificar conceitos e crenças inadequadas, tanto no que diz respeito às
práticas alimentares, quanto às restrições e conseqüências do aleitamento
materno. Conclusão: Percebe-se que muitos mitos e crenças ainda estão
presentes nos dias atuais, inclusive entre os profissionais de saúde. Portanto,
esses temas devem ser discutidos e esclarecidos junto à equipe de saúde, e em
especial junto à equipe de Enfermagem.

Os profissionais devem estar

capacitados para que, além de dominar as técnicas de manejo da amamentação,
possam também conhecer e valorizar os aspectos culturais das nutrizes e de seus
familiares, na tentativa de criar vínculos e conquistar a confiança necessária para
que possam exercer efetivamente o seu papel na proteção, promoção, apoio e
incentivo ao aleitamento materno.
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Introdução: A finitude da vida faz parte do cotidiano do enfermeiro pediatra que frente
ao processo de morte e morrer enfrenta sentimentos conturbadores que irão interferir
na sua forma de pensar, agir e sentir, variando de acordo com a religião, cultura,
crença e outros.1 No entanto a dor da perda é imensurável. Trata-se de um trabalho
de conclusão do curso de graduação em enfermagem que teve como objeto de
estudo: os sentimentos do enfermeiro frente ao processo de morte e morrer da
criança. Objetivos: identificar a produção científica que aborde os sentimentos do
enfermeiro frente ao processo de morte e morrer da criança e analisar os
sentimentos do enfermeiro frente a este processo. Metodologia: consiste em uma
revisão de literatura do tipo revisão integrativa. A revisão integrativa é um
mapeamento teórico do estado atual de conhecimento sobre o tema.2 Permite a
síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita conclusões gerais a respeito
de uma particular área de estudo. Nela inclui a analise de pesquisas relevantes
que dão suporte para a tomada de decisões e a melhoria da prática clínica,
1

Raquel Galvão Pereira - Graduanda em enfermagem pela Universidade Gama Filho; Técnico em Saúde Publica
do Instituto Fernandes Figueira – FIOCRUZ – Departamento de Pediatria – UTI Pediátrica.
2
Elena Araujo Martinez - Enfermeira, Mestre em Enfermagem- PPGEnf/UNIRIO; Enfermeira da UTI Pediátrica
do Instituto Fernandes Figueira – FIOCRUZ.
3
Margarida dos Santos Salú -Enfermeira, Especialista em Enfermagem Pediátrica pelo Instituto Fernandes
Figueira-FIOCRUZ, Especialista em Métodos Dialíticos pela UFF, Enfermeira da Emergência do Hospital
Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo- HMMRC/RJ.
4
Bruna Santos Ferreira - Enfermeira Mestranda da EEAP/UNIRIO, Enfermeira da UTI Pediátrica do Instituto
Fernandes Figueira/ FIOCRUZ.
5
Margarete dos Santos Pontes - Enfermeira, graduada pela Universidade Estácio de Sá.
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possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado tema,
apontando lacunas que precisam ser preenchidas com a realização de novos
estudos. 2 Para realizá-la foi necessário percorrer seis etapas como descritas a
seguir: identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; estabelecimento
de critérios para inclusão e exclusão da amostra; definição e extração das
informações relevantes dos estudos selecionados e categorizá-los; avaliação dos
estudos e interpretação dos resultados. A questão direcionadora desta revisão
integrativa foi: qual conhecimento tem sido produzido referente aos sentimentos
do enfermeiro frente ao processo de morte e morrer da criança? Para o
refinamento adequado da pesquisa foi definida uma amostra obedecendo aos
seguintes critérios de inclusão e exclusão: recorte temporal de 1º de janeiro de
2000 a 31 de dezembro de 2010; literaturas nacionais e internacionais que
contenham resumo disponível on-line na base de dados a ser investigada e
publicação na íntegra; que abordem o tema; as publicações repetidas serão
mantidas em apenas uma base de dados; e exclusão de publicações que não
contemplem o objeto de estudo. O levantamento da literatura foi realizado
mediante busca nas principais bases de dados do BVS (Biblioteca Virtual em
Saúde) através dos seguintes descritores: morte, saúde da criança e enfermagem.
Utilizando os descritores simultaneamente obteve-se como resultado apenas 1
publicação que contemplava o objeto de estudo, contudo, limitava a revisão
integrativa, optando-se então pela pesquisa avançada no banco de dados do BVS
utilizando os mesmos descritores como termos livres separados pelo operador
boleano and. Vale destacar que a publicação encontrada na primeira busca
também aparece no segundo levantamento, não perdendo desta maneira, a
relevância das informações da publicação. Com essa nova busca encontramos
um total de 65 publicações. Essas publicações estão nas bases de dados do
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde),
ADOLEC (Saúde na Adolescência) e BDENF (Base de Dados de Enfermagem). A
busca computadorizada teve início pelo banco de dados LILACS onde foram
encontradas 23 publicações; após a avaliação dos resumos enquadravam-se nos
critérios propostos 9 publicações, e posteriormente a leitura das mesmas na
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íntegra somente 3 fizeram parte da amostra final. No banco de dados ADOLEC
foram encontradas 24 publicações; após avaliação dos resumos, enquadrava-se
nos critérios propostos apenas 1 publicação, contudo não disponível na íntegra.
No BDENF foram encontradas 18 publicações; após avaliação dos resumos,
enquadravam-se nos critérios propostos 2 publicações, onde identificou-se após a
leitura na íntegra que não contemplavam o objeto de estudo. Sendo assim, a
amostra final foi constituída por 3 publicações extraídas da base de dados
LILACS. Para análise dos dados foi construída uma matriz com as seguintes
variáveis: título da publicação, autor, ano, país de publicação, base de dados, idioma,
instituição cede do estudo, categoria profissional da publicação, fonte da publicação,
tipo de publicação, questão de investigação, objetivo do estudo, amostra de
investigação, tratamento dos dados, resultados (sentimentos dos enfermeiros) e
contribuições para prática de enfermagem, que expôs as informações a serem
extraídas dos estudos selecionados permitindo a categorização dos dados e
finalizando a 4ª etapa da revisão integrativa. No total das três publicações, 02 são
artigos e 01 dissertação de mestrado. O recorte temporal de 2000 a 2010
contemplou as publicações respectivamente nos anos de 2003, 2008 e 2010. Em
relação à origem e periódicos as três são produções Brasileiras, onde 01 proveniente
da região nordeste e 02 na região sudeste e foram publicadas na Revista RENE de
Fortaleza, Revista O Mundo da Saúde – SP, e uma dissertação de mestrado da
Escola de Enfermagem da USP. Quanto aos profissionais que desenvolveram os
estudos sobre a temática 02 foram desenvolvidos por enfermeiros e 01 desenvolvido
por enfermeiro e psicólogo e todos desenvolvidos em unidades hospitalares. No que
se refere à metodologia para o desenvolvimento das publicações 02 foram pesquisas
qualitativas, com entrevista semi-estruturada; e 01 relato de experiência de projeto
de pesquisa. Para a análise dos conteúdos das publicações agrupamos em temas os
principais sentimentos dos enfermeiros frente ao processo de morte e morrer e
realizamos análise temática do conteúdo. Os dados foram categorizados através do
referencial de análise temática3 que aborda como uma descoberta de núcleos de
sentido evidenciados a partir dos temas que compõem uma comunicação, cuja
presença ou freqüência apresentam significado para o objetivo analítico do estudo.
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A operacionalização abrange três etapas que são: pré-análise, exploração do
material e tratamento dos resultados obtidos com interpretação dos dados
correlacionando-os com o referencial teórico que fundamenta a pesquisa.3
Resultados: após organização dos temas obtivemos como resultados as seguintes
categorias: 1 - A abordagem da temática tanalogia durante a graduação de
enfermagem: já se observa a abordagem sobre a temática durante as disciplinas de
saúde da criança, entretanto de modo incipiente. A ênfase ainda é voltada para a
vida, cura e a terapêutica.1,4 Os profissionais se sentem despreparados para lidar
com essa situação, pois não foram orientados para enfrentar a morte, mas sim a
preservar a vida. 2 - Resiliência frente ao processo de morte e morrer: esse termo foi
primeiramente utilizado na física, se referindo a alguns materiais que tem a
capacidade de acumular energia sem romper. Na psicologia representa a capacidade
que o individuo tem de superar a estresses. A partir do momento que os enfermeiros
compreenderem que a morte faz parte da existência, e que nem sempre é possível
salvar vidas, já que a morte é uma fase da vida, teremos profissionais mais
resilientes e certos de que o seu verdadeiro papel é cuidar da criança como um todo,
desde seu nascimento até seus últimos dias de vida. 3 - Apoio espiritual do
enfermeiro frente ao processo de morte e morrer: a religião geralmente exerce
influencia sobre o profissional da saúde em aceitar a morte, pois conforta e ajuda a
suportar melhor a finitude e consequentemente trás conforto espiritual o ajudando
então a não se “culpar”, pois morrer faz parte da natureza humana. 4 - Sentimentos
de frustração e impotência frente ao processo de morte e morrer: na Unidade de
Terapia Intensiva Pediátrica os profissionais vivenciam a morte com sentimentos
frustração e impotência, muitas vezes visto como sinônimo de limitação profissional,
fracasso e insucesso por ser a morte um evento perturbador, inesperado e trágico
para familiares e profissionais de saúde que prestam assistência e cuidados.5 Lidar
com morte, dor e sofrimento é uma tarefa difícil aos enfermeiros, o que se agrava
muito mais quando se trata de crianças. Identifica-se que esses profissionais se
sentem fragilizados diante da diversidade de sentimentos. Conclusão: Com essa
revisão integrativa foi possível compreender e apreender como esses profissionais
vivenciam esse processo e expressão seus sentimentos. Evidenciamos que a
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inserção dessa temática na graduação e na educação permanente oferecerá melhor
subsídio para enfrentamento da morte pelo enfermeiro, transformando a assistência
mais humanizada e qualificada. Seus resultados contribuirão a nível acadêmico e
hospitalar para o direcionamento do aprendizado e treinamento a partir de atividades
de educação continuada e refletirá positivamente na qualificação da assistência de
enfermagem a criança, como também no preparo do enfermeiro para vivenciar com
mais segurança o processo de morte e morrer.
Referencias:
1. Rockembach JV, Casarin ST, Siqueira HCH. Morte pediátrica no cotidiano de
trabalho do enfermeiro: sentimentos e estratégias de enfrentamento. Rev Rene.
Fortaleza, 2010 abr-jun; 11 (2): 63-71.

2. Mendes KDS, Silveira RCCP, Galvão CM. Revisão integrativa: método de
pesquisa para incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Revista texto
e contexto enfermagem. Florianópolis, 2008 out-dez; 17(4): 758-64.
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São Paulo: Hucitec; 2004.

4-Kovács MJ, Esslinger I, Vaiciunas N, Souza TM. Cuidando do cuidador em UTIs
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Camilo; 2008 jan-mar; 32 (1): 24-30.
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MOTIVO DA RETIRADA DE CATETERES CENTRAIS DE INSERÇÃO
PERIFÉRICA EM NEONATOS
Autores: Jacinto AKL1, Balbino FS2, Avelar AFM3.

Resumo

Introdução: nas últimas décadas houve uma intensificação nos avanços
tecnológicos em terapia intravenosa na área de Neonatologia, a fim de propiciar a
obtenção de um acesso venoso seguro e por tempo prolongado em recém-nascidos,
principalmente aqueles considerados de alto risco.1 O Cateter Central de Inserção
Periférica (CCIP) é um dispositivo vascular longo, inserido em veia periférica e
posicionado no sistema venoso central, indicado para a administração de todos os
tipos de fármacos e soluções.2 Destaca-se que em algumas situações, o uso deste
cateter torna-se mais apropriado, como na administração de nutrição parenteral,
soluções com concentração superior a 10%, infusão de fármacos vesicantes,
soluções com extremos de pH e osmolaridade e ou indicação de administração de
terapia intravenosa por período maior que seis dias.

1,3

O uso do CCIP está

relacionado com menores taxas de infecção e complicações durante a inserção
quando comparado aos demais tipos de cateteres venosos centrais, além de
contribuir para a redução do número de punções venosas periféricas, do estresse do
paciente e família, bem como dos custos com materiais e profissionais envolvidos
neste procedimento.4 Neste contexto, este cateter começou a ser usado
frequentemente em neonatos, principalmente nas Unidades de Terapia Intensiva
Neonatal. Todavia, apesar das inovações tecnológicas em relação ao material, tipos
e tamanhos dos CCIPs, a literatura evidencia potenciais complicações durante o seu
uso para a implementação da terapia intravenosa. As principais complicações do
Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família nos diversos ambientes e contextos.
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CCIP descritas são a flebite, infecção, trombose, deslocamento, sepse, embolia,
perfuração do vaso, obstrução e ruptura do cateter; geralmente ocorrendo em taxa
inferior que os demais tipos de cateteres. Dentre estas complicações do CCIP em
neonatos, a mais grave e com alta letalidade é a infecção de corrente sanguínea
relacionada ao cateter e a mais frequente é a obstrução, sendo que a taxa geral de
complicações relacionadas ao CCIP varia de zero a 33,6%. 4 Frente ao evidenciado
na literatura e a prática clínica, nota-se que muitos CCIPs são retirados antes do
término da terapia devido à ocorrência de complicações, contribuindo para a
interrupção da terapia intravenosa. Assim, pretende-se descrever os motivos da
retirada do CCIP em neonatos atendidos em uma Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal.
Objetivos: descrever os motivos da retirada dos CCIPs inseridos em recémnascidos atendidos em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.
Casuística e método: estudo prospectivo e descritivo sobre os motivos da retirada
de CCIPs inseridos em 38 neonatos atendidos em uma Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal de um hospital universitário da cidade de São Paulo,

que realiza

atendimento de nível terciário e quaternário pelo Sistema Único de Saúde. A unidade
em estudo tem como missão essencial prestar assistência a recém-nascidos doentes,
que necessitam de cuidados especiais, predominantemente prematuros ou com
malformações congênitas. A coleta dos dados ocorreu de 05 de maio a 25 de agosto
de 2011, após aprovação do mérito ético da pesquisa (no. 0472/11), e consentimento
dos pais ou responsáveis pelos recém-nascidos. Foram investigadas variáveis
referentes à caracterização dos neonatos, como idade gestacional (em semanas); o
sexo (feminino ou masculino); o peso ao nascer (em gramas); o peso da criança no
dia da inserção do CCIP (em gramas), bem com a idade do neonato neste dia
(calculada em dias, a partir do nascimento); e a cor da pele (branca, preta, parda,
amarela, vermelha); além de variáveis relativas à terapia intravenosa, como uso
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prévio de terapia intravenosa (sim ou não); tipo de cateter prévio (cateter intravenoso
periférico, cateter intravenoso central, cateter umbilical venoso e ou arterial e CCIP);
período pregresso de utilização de terapia intravenosa (tempo de uso menor e ou
igual a seis dias ou maior que seis dias); número de tentativas para a inserção do
CCIP; local de inserção do CCIP; necessidade de reposicionamento do cateter após
a inserção (sim ou não); forma de manutenção (contínua ou intermitente); tempo de
permanência do CCIP em horas (calculada em horas, pela diferença entre data e
hora da inserção e da data e hora da retirada), e motivo da retirada do cateter (óbito,
alta do tratamento ou complicações da terapia intravenosa, como infiltração,
obstrução do cateter, flebite, extravasamento, ruptura do cateter, perda acidental,
migração, infecção, deslocamento, trombose, embolia por cateter).
Resultados: A amostra foi constituída por 38 neonatos submetidos à inserção do
CCIP para administração da terapia intravenosa durante a coleta de dados. Em
relação às características dos recém-nascidos, 28 (73,7%) nasceram com idade
gestacional inferior a 37 semanas, sendo classificados como prematuros; 20 (52,6%)
eram do sexo feminino e com cor da pele branca; 15 (39,5%) apresentavam muito
baixo peso ao nascer, ou seja, peso corpóreo inferior a 1500 gramas; e tiveram seus
CCIPs inseridos com média de idade e peso, respectivamente, de 6,3 dias e 1916,4
gramas. Considerando as variáveis relacionadas à terapia intravenosa, todas as
crianças da amostra (38; 100%) fizeram uso prévio de terapia intravenosa;
predominantemente por cateter intravenoso periférico (35; 92,1%); por período
menor ou igual a seis dias (33; 86,8%). Para inserção dos CCIPs foram necessárias
em média 3,4 tentativas de punção. Em 11 (28,9%) neonatos os cateteres foram
inseridos na veia cefálica, seguido pelo arco dorsal da mão (10; 26,3%). Para que
ficassem posicionados a nível central, 26 (68,4%) cateteres necessitaram ser
reposicionados após a inserção e a totalidade dos cateteres avaliados (38; 100,0%)
receberam infusão contínua, com tempo médio de permanência de 213,9 horas. Os
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cateteres foram retirados predominantemente devido a alta do tratamento (26;
68,4%), seguido pela ocorrência de complicações da terapia intravenosa (8; 21,0%),
localização inadequada da ponta do cateter (2; 5,3%) e óbito (2; 5,3%). Quanto às
complicações da terapia intravenosa relacionadas ao uso do CCIP, foram
identificadas duas (25,0%) ocorrências de obstrução do cateter, uma (12,5%) de
infiltração, uma (12,5%) de flebite, uma (12,5%) de infecção, um (12,5%) caso de
perda acidental, uma (12,5%) situação de perfuração da parte externa do cateter e
outra (12,5%) de rompimento parcial em porção do cateter inserido.
Conclusão: O principal motivo de retirada dos CCIPs inseridos em recém-nascidos
atendidos em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal foi a alta do tratamento,
seguido da ocorrência de complicações da terapia intravenosa, como a obstrução do
cateter.

Descritores: Infusões intravenosas, complicações, enfermagem neonatal.
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O CUIDADO NA PERSPECTIVA DO ESCOLAR HOSPITALIZADO:
UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A ENFERMAGEM PEDIÁTRICA1
Lapa SG2
Oliveira ICS3

Introdução: A doença e a hospitalização modificam a rotina da criança e podem
causar sensações de dor, desconforto e mal estar. A hospitalização obriga a
criança a abandonar sua casa, escola, amigos e familiares para conviver com
pessoas estranhas, em um lugar cuja rotina é diferente daquela a que está
acostumada. Da minha experiência profissional emergiram algumas reflexões
acerca do cuidado prestado a essas crianças, em especial, aos escolares,
durante a hospitalização. Comecei a questionar se o cuidado prestado pelos
enfermeiros atende as necessidades biopsicossociais e as expectativas desses
escolares, e se os mesmos conseguem expressar suas necessidades para a
equipe de saúde. Ainda, nos dias de hoje prevalece a concepção de que as
crianças são pouco competentes, e dependem dos desejos dos adultos, portanto,
não tem direito a voz. O meu interesse pelas crianças em idade escolar surgiu a
partir de cenas e falas desses escolares no meu dia-a-dia as quais me levaram a
identificar que a equipe de saúde muitas vezes não dá voz a essas crianças. Na
idade escolar, as crianças estão desenvolvendo sua capacidade cognitiva,
portanto, têm consciência do significado de diferentes doenças, dos tratamentos,
das lesões físicas que podem sofrer, bem como do significado da morte. Em
geral, elas buscam informações sobre sua condição de saúde na tentativa de
manter um controle sobre a situação. Durante a hospitalização, as crianças
podem necessitar de mais orientação e segurança dos pais. Essa fase é
caracterizada por uma busca pela independência e, por isso, elas são mais
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vulneráveis aos eventos que diminuem seu controle e poder. Com base no
exposto, desenvolvi as seguintes questões norteadoras: Como o escolar
expressa, por meio do desenho, os cuidados recebidos durante a hospitalização?
Quais as experiências do escolar frente à hospitalização? Vale destacar que o
cuidado, neste estudo, é entendido como o cuidado prestado pela equipe de
saúde e pelo familiar/acompanhante. Dessa forma, delimito como objeto do
estudo: a internalização do cuidado pelo escolar durante a hospitalização.
Objetivos: descrever os signos e instrumentos presentes nos cuidados relatados
pelo escolar; analisar o processo de internalização do cuidado pelo escolar
durante a hospitalização; discutir as implicações da internalização do cuidado
prestado ao escolar para a prática assistencial de enfermagem. O referencial
teórico do estudo está vinculado aos conceitos da teoria de Vigotski (2008).
Vigotski acreditava que a linguagem e o pensamento têm uma origem social e
sofrem interferência da cultura. Assim, sua teoria sociocultural foi ao encontro da
teoria marxista e estava vinculada aos princípios do materialismo dialético, no
qual os fenômenos são vistos como processos em movimento e em constante
mudança. Vigotski entende que as relações homem-mundo se estabelecem
através de mediadores, dos quais ele aponta os signos e os instrumentos. Os
signos e os instrumentos diferem entre si na maneira em que interferem no
comportamento humano. O instrumento é um elo entre o homem e o objeto, ele é
utilizado pelo homem para alcançar aquilo que se deseja, e pode para isso sofrer
modificações. O instrumento é orientado externamente pelo indivíduo no que diz
respeito a operação psicológica. O signo, por sua vez, é orientado internamente,
ele é dirigido para o controle do próprio indivíduo. Considerando as referidas
questões voltadas para essa pesquisa, acredita-se no hospital como um
microambiente que possui uma cultura própria, e onde a criança está em
constante interação seja com sua família, com outras crianças ali internadas e
com os profissionais de saúde que lhe prestam cuidado. Com isto, o hospital pode
interferir de alguma forma no desenvolvimento da linguagem e do pensamento da
criança. Metodologia: A pesquisa é de natureza qualitativa tipo estudo de caso.
O cenário foi a unidade de internação pediátrica (UIP) de um hospital maternoinfantil do Município do Rio de Janeiro, que dispõe de 22 leitos e admite crianças
de 0 a 12 anos e adolescentes. Esse hospital é de administração federal,
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considerado de referência nacional para o Ministério da Saúde na área de saúde
da mulher, da criança e do adolescente. A escolha do local para o
desenvolvimento dessa pesquisa se deu por ser a instituição na qual atuo e de
onde surgiram as inquietações que culminaram com a elaboração dessa
pesquisa. Os sujeitos foram 5 escolares que atenderam aos seguintes critérios
de inclusão: ter entre 6 e 12 anos (inclusive); estar internado no mínimo há 48
horas no caso de primeira internação ou menos de 48 horas nos casos de
reinternação;

não

ter

comprometimento

neurológico

e

motor

que

o

impossibilitasse de participar do estudo; e não estar experienciando dor ou
qualquer outro desconforto que o impedisse de ser um informante confiável. Os
procedimentos metodológicos utilizados foram o formulário para caracterização
dos escolares e o desenho com relato dos escolares. O formulário consta de dois
itens: dados de identificação e história da doença. O mesmo foi preenchido
através da consulta ao prontuário do escolar, e quando a informação necessária
não constava no prontuário, era perguntado à própria criança ou seu responsável.
Para direcionar a criança na elaboração do desenho para a temática da pesquisa
foram feitas as seguintes perguntas norteadoras: Como você é cuidado aqui no
hospital? e Quem cuida de você aqui no hospital? Para motivar a criança para a
temática da pesquisa foi confeccionado um cartaz com imagens de situações
encontradas no cotidiano de unidades de internação tais como: crianças
realizando exames e sendo examinadas, profissionais de saúde, seringa,
termômetro, estetoscópio, hospital, entre outras. Entre essas imagens foram
coladas as duas perguntas da pesquisa. Vale destacar que o desenho foi uma
atividade que permitiu uma maior aproximação da pesquisadora com os sujeitos,
porém este não foi objeto de análise. Os escolares tinham tempo livre para
desenhar e falar sobre seu desenho. A fala dos escolares acerca do desenho foi
gravada em MP3 e em seguida transcrita na íntegra. Em relação aos aspectos
éticos, esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição
sob protocolo CAAE nº 0065000800010. Em atendimento a Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido destinado aos responsáveis das crianças, e um Termo de
Assentimento destinado as crianças, sujeitos da pesquisa. A análise dos dados foi
realizada através da análise temática. De acordo com Minayo (2004), essa
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análise consiste de três fases: pré-análise, exploração do material e tratamento
dos resultados obtidos e interpretação. Resultados: Dos 5 escolares, dois são do
sexo masculino e três do sexo feminino, com idade entre 7 e 12 anos e todos
freqüentavam a escola. O tempo de internação variou de 3 a 20 dias. Todos
apresentavam o diagnóstico de fibrose cística agudizada. Dos relatos dos
escolares emergiram as seguintes unidades temáticas: equipe médica e de
enfermagem; Ambiente hospitalar; Necessidades psicossociais do escolar; e
Familiar / acompanhante. Os escolares mencionaram a composição da equipe de
saúde, bem como suas atribuições, aparência pessoal e vestuário. Os escolares
internalizam o enfermeiro e o médico como profissionais que prestam cuidados
dentro do hospital. Além de prestarem assistência, os profissionais desempenham
papel fundamental no desenvolvimento e aprendizado dos escolares. Vale
destacar que em 4 dos 5 desenhos dos escolares aparece a figura de um
profissional de saúde. Contudo, a categoria profissional de cada membro da
equipe de saúde não é identificada com precisão pelos escolares. Com base na
experiência da hospitalização e interação social, os escolares relataram as
atribuições da equipe médica e de enfermagem no ambiente hospitalar,
internalizando as ações típicas desse ambiente. Em relação ao ambiente
hospitalar, os escolares descreveram a estrutura física do hospital, o mobiliário,
os materiais de consumo e permanentes. Duas escolares mencionam a aparência
pessoal e vestuário dos profissionais, apontando algumas condutas como o uso
do cabelo preso e o uso do jaleco na unidade de internação pediátrica.
Conclusões: As experiências dos escolares contribuem para o cuidado
diferenciado visando a recuperação da saúde. Esse conhecimento ajudará os
profissionais de enfermagem a repensarem sua prática assistencial e a
aprimorarem o cuidado prestado às crianças durante a hospitalização. A pesquisa
está em fase final de análise. Referências: Vigotski LS. A formação social da
mente. 7 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. Brasil. Conselho Nacional de
Saúde. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa em seres humanos.
Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996. Brasília, 1996. Minayo MCS. O
desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8.ed. São Paulo:
Hucitec, 2004.
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Descritores: Enfermagem Pediátrica e Criança Hospitalizada.
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O GENOGRAMA COMO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA FAMÍLIA
DO ADOLESCENTE: CONTRIBUIÇÕES PARA ENFERMAGEM 1
SILVA IR2
SOUSA FGM3
NOGUEIRA ALA4
SILVA TP5
BARROS L6
Introdução: A adolescência é definida como um processo de transição entre a
infância e a idade adulta permeada por intensas transformações biológicas,
socioculturais e psicológicas. Desse modo, inúmeros são os fatores que permeiam o
processo de adolescer e influenciam a saúde e o desenvolvimento do adolescente.
Contudo, as ações de saúde e atitudes de cuidado ainda são demasiadamente
influenciadas e direcionadas sob a perspectiva do paradigma dominante que centra
seu foco no modelo médico-biológico, ou seja, para as alterações do corpo e dos
riscos que circundam tais mudanças durante o processo de adolescer, sobretudo
para a sexualidade e capacidade reprodutiva. Por outro lado, urge que haja na
saúde e na enfermagem ações e atitudes que envolvam o sujeito na sua totalidade e
que, portanto, requer a compreensão do contexto em que este se insere para assim
conhecer as debilidades, potencialidades e prioridades de saúde e de cuidado.
Neste sentido, é premente na saúde e na enfermagem a importância de olhar,
perceber e valorizar a família do adolescente como potencial unidade de cuidado,
uma vez que esta se caracteriza como um grupo social único e plural, com funções
específicas e distintas, que age e reage mediante as diversas situações que lhes
1

Estudo derivado da Pesquisa matricial “Estrutura, Dinâmica e Significados de Família na visão de pais e
adolescentes escolares: conhecer para intervir”. Vinculada ao Grupo de Estudo e Pesquisa na Saúde da Família,
da Criança e do Adolescente – GEPSFCA/UFMA e financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq;
2
Enfermeiro graduado pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Mestrando em Enfermagem da Escola
de Enfermagem Anna Nery/UFRJ. Membro do Grupo de Estudo e Pesquisa na Saúde da Família, da Criança e
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3
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são impostas que as faz dinâmica, portanto, viva

(1)

. É na família que se inicia o

processo de construção cultural de cada indivíduo e é nela que se concentram as
possibilidades para constituição de princípios, valores, direitos e deveres, logo, de
sujeitos e cidadãos. Seguindo este pensamento, enfatiza-se a importância e
necessidade de envolver a família nos serviços de saúde e nas atitudes de cuidado,
para tanto, é necessário lançar mão de estratégias que possibilitem este fim. Assim
sendo, o genograma familiar surge neste contexto, como um instrumento capaz de
viabilizar o planejamento, a organização e a implementação do cuidado à família e
ao adolescente, haja vista sua utilização possibilitar informações sobre a estrutura e
dinâmica familiar. Permite à família a identificação de cada um de seus membros
como parte integrante do todo familiar, os vínculos estabelecidos emanados e
supridos pelas relações e interações familiares. De posse dessa compreensão
questiona-se: como se configuram as famílias dos adolescentes? Objetivo:
Compreender as configurações familiares de adolescentes a partir do Genograma
familiar. Metodologia: Estudo descritivo de abordagem qualitativa. Foram sujeitos
de pesquisa 14 adolescentes escolares entre 15 e 17 anos de uma instituição
pública de ensino do nordeste brasileiro que participaram de etapas anteriores da
pesquisa “Estrutura, Dinâmica e Significados de Família na visão de pais e
adolescentes escolares: conhecer para intervir”, vinculada ao Departamento de
Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão, desenvolvido pelo Grupo de
Estudo e Pesquisa na Saúde da Família, da Criança e do Adolescente - GEPFSCA.
Os dados foram coletados no período de junho a agosto de 2010. Para coleta de
dados, utilizou-se a entrevista semi-estruturada e o Genograma familiar, entretanto,
para este trabalho apresenta-se apenas a abordagem realizada com o Genograma
familiar. Este instrumento consiste na representação gráfica da família que
proporciona uma visão rápida do contexto onde se desenvolvem seus membros.
Sua representação inclui três níveis fundamentais: os símbolos dos integrantes da
família e o tipo de parentesco entre eles; os dados sociodemográficos e os
antecedentes básicos; os tipos de relações interpessoais em termos de
envolvimento afetivo, alianças e conflitos. A construção do Genograma foi realizada
junto ao adolescente na própria instituição de ensino, levando-o a refletir sobre a
conformação dos membros que constituem sua família nas três ultimas gerações. As
eventuais dúvidas que surgiram foram esclarecidas em um segundo contato com o
adolescente por telefone. A escolha desse instrumento de coleta de dados repousa
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no entendimento de que o Genograma possibilita à enfermagem compreensão da
família em sua complexidade e dinamicidade (1). Sendo assim, esse instrumento é de
suma importância para que se possa compreender o contexto da família. Para a sua
elaboração faz-se necessário alguns cuidados para que o Genograma seja realizado
de forma harmônica e coerente com a realidade familiar, tais como: Determinar
prioridades para a elaboração do Genograma, baseado na situação da família; Usar
o Genograma para interagir com o sujeito de pesquisa, proporcionar estrutura e
iniciar uma conversação intencional; Evitar discussões dolorosas ou censuráveis, em
especial sobre membros da família ausentes; Mostrar interesse por cada um dos
membros da família e ser sensível às diferenças de desenvolvimento; Observar os
comentários verbais e as expressões não verbais; Começar o Genograma fazendo
perguntas fáceis, seguida de explorações dos subsistemas; Observar as respostas e
comentários a respeito da interação familiar (2). Vale ressaltar que em respeito aos
aspectos éticos e legais da pesquisa com seres humanos, a participação dos
sujeitos se deu de forma voluntária, os objetivos e finalidades da investigação foram
esclarecidos e o consentimento para a divulgação dos resultados obtidos. Como os
sujeitos de pesquisa foram menores de idade, o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido foi assinado em duas vias por seu representante legal (pai ou mãe).
Cabe enfatizar que a pesquisa matricial foi aprovada pelo Comitê de Ética em
Pesquisa – CEP da Universidade Federal do Maranhão, sob o registro de nº. 23115006943/2009-99 e financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
– CNPq. Resultados: A análise dos genogramas permitiu classificar as famílias em
cinco (05) categorias: Famílias monoparentais; Diversidade estrutural; Estreitamento
dos vínculos afetivos no binômio mãe-filho(a); Conflitos familiares e Parentes
distantes – vínculos estreitados. No que tange as famílias monoparentais, ou seja,
aquelas em que apenas um dos progenitores convive na família nuclear,
compreende-se essa modalidade de estrutura familiar com base nas alterações
organizacionais e adaptativas das famílias ao longo dos anos. A dinâmica e
reestruturação da família possibilitaram mudanças na sua configuração estrutural
permitindo que o número de famílias monoparentais se fizesse mais expressivo. Os
fatores que explicam essa mudança são vários, dentre os quais está o espaço
conquistado pela mulher no mercado de trabalho e consequentemente sua
independência financeira e, portanto, sua autonomia. As transformações sociais na
contemporaneidade e os novos papéis e arranjos familiares afetam a estrutura e o
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padrão de funcionamento da família.
assumindo novos patamares sociais

Nesta conjuntura encontra-se a mulher

(3)

. A partir desse entendimento é que se

descreve a segunda temática, Diversidade estrutural das famílias. Nesta linha de
pensamento, compreende-se a singularidade da família, não apenas no modo de se
relacionar, organizar, mas também em suas configurações estruturais, pois foi
possível identificar várias conformações familiares, mas que de um modo geral se
identificam nas modificações que se observam de geração para geração que
tendenciam a redução de membros. Em relação ao vínculo afetivo entre mãe e
filho(a), em quase todos os genogramas é com a mãe que os adolescentes
estabelecem em maior profundidade os vínculos afetivos. Atribui-se a esse fato, as
configurações mononucleares em sua maioria chefiada por mulheres. Soma-se
ainda, a abertura para o diálogo, que em grande parte é permitido apenas pela mãe,
conforme enfatizado pelos adolescentes em etapas anteriores da pesquisa e na
construção dos genogramas

(4)

. Sobre os conflitos familiares, estes desencadeiam

no adolescente uma série de fatores negativos ao seu desenvolvimento
biopsicossocial na medida em que a convivência em um ambiente estressante
potencializa o distanciamento entre os membros da família, gerando uma lacuna nos
relacionamentos familiares e consequentemente nos vínculos afetivos que reflete na
dinâmica e funcionalidade familiar. Portanto, uma família conflituosa afeta todos os
seus membros. O adolescente neste contexto é influenciado negativamente a não
perceber e compreender a família como base de apoio e sustentação no seu
processo de adolescer. A quinta e última categoria nos direciona a refletir sobre a
família como estrutura complexa e dinâmica ao permitir o estabelecimento e
manutenção de vínculos afetivos estreitados entre membros que não compõem a
família nuclear, mas que no campo das subjetividades humanas se nutrem e se
fortalecem pelos sentimentos existentes entre eles, que não se limitam pela
aproximação física. Conclusão: O Genograma familiar revelou-se como um
instrumento capaz de permitir ao enfermeiro olhar para a família e compreendê-la
para além de sua estrutura, haja vista, as possibilidades de demonstrar aspectos
relativos à dinâmica que envolve este grupo social. Foi possível perceber também
que a construção do Genograma familiar junto ao adolescente permite estreitar
vínculos entre este e o enfermeiro, além de possibilitar a este profissional avaliar
aspectos do campo afetivo que permeiam o ser adolescente em relação a sua
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família. Nesta direção, o enfermeiro poderá planejar seus cuidados pensando e
articulando junto à família, possibilidades para suas ações e intervenções.
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O LEITE NO ALÍVIO DA DOR DO PREMATURO NO FUNDO DE
OLHO: UM ESTUDO PILOTO
Ribeiro, LM1, Castral TC2, Capellini VK3, Silva ACA4, Scochi CGS5

Introdução: A retinopatia da prematuridade (ROP) é uma patologia que acomete
alguns recém-nascidos pré-termo (RNPT) e consiste no desenvolvimento anormal
dos vasos retinianos, que se instala nos primeiros dias de vida, e pode evoluir em
deficiências visuais leves até a cegueira total (PACHI, 2008). O exame de fundo
de olho realizado para o diagnóstico precoce da ROP causa dor no prematuro,
sendo a administração de colírio anestésico insuficiente para o alívio da dor,
fazendo-se necessário pesquisas que investiguem novas intervenções que
minimizem essa dor. Objetivo: Investigar a efetividade do leite humano para o
alívio da dor em RNPT submetido ao exame de fundo de olho para diagnóstico
precoce da ROP, em comparação com a sacarose. Tem-se como hipótese que o
leite humano é tão eficaz quanto à sacarose no alívio da dor decorrente desse
procedimento. Metodologia: Trata-se de um estudo piloto de caráter quaseexperimental, realizado na unidade de cuidados intermediários neonatal de um
hospital universitário de Ribeirão Preto–SP, no período de novembro de 2010 a
maio de 2011. A amostra de conveniência foi composta por 14 prematuros que
atenderam aos seguintes critérios de inclusão: idade gestacional (IG) ≤ 32
semanas e 6 dias; peso ao nascer ≤ 1.500 gramas; primeiro exame de fundo de
olho agendado entre a 4ª e 6ª semana de vida; estabilidade clínica com
manutenção dos parâmetros fisiológicos nas faixas de normalidade anteriormente
ao início do exame e tempo mínimo de 1 hora da última mamada. Foram
excluídos os RNPT em assistência ventilatória assistida; com hemorragia
intraventricular grau III ou IV ou subseqüente leucomalácia; doença congênita do
sistema nervoso, malformação ou prejuízos neurológicos e renais e que faziam
uso de opióides e corticoesteórides ou outras drogas que interfiram nas respostas
à nocicepção. Os RNPT foram divididos em dois grupos: sacarose (grupo controle
- GC) e leite humano (grupo intervenção - GI). A administração de uma das
soluções foi realizada 2 minutos antes do exame de fundo de olho, via oral, com
uma seringa de 3ml. O GC recebeu 0,5ml/kg de sacarose 24%, conforme
protocolo da instituição, e o GI, 2ml de leite do banco de leite humano. A resposta
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dos RNPT ao procedimento doloroso foi dimensionada por meio das seguintes
variáveis: duração do choro, frequência cardíaca (FC) e concentração do cortisol
salivar. A mensuração do choro e FC deu-se em três períodos: basal (5 minutos),
durante o exame de fundo de olho (entre 3-12 minutos) e recuperação (5
minutos). A FC foi aferida por meio do monitor Polar RS300X e RS200, sendo os
dados posteriormente transferidos para o Software Polar Training ou Polar Web
Link, respectivamente. Para o choro, foi utilizada uma câmera (Sony - Digital
Handcan, modelo DVD92) focalizada na face do RNPT, durante os três períodos
de coleta. A saliva neonatal foi coletada antes do procedimento (cortisol basal),
após 30 (cortisol resposta) e 60 (cortisol recuperação) minutos do término do
exame, utilizando-se um escalpe número 21 desprovido da agulha, conectado a
uma seringa estéril de 3ml proporcionando pressão negativa para sucção de 0,5 a
1ml de saliva. O material coletado foi centrifugado e dosado em duplicata por um
técnico no Laboratório de Endocrinologia e Metabologia do hospital, por
radioimunoensaio. Os coeficientes inter e intra-ensaio foram de 12,5% e 3,7%,
respectivamente. O banco de dados foi inicialmente estruturado em uma planilha
do EXCEL para a codificação das variáveis e realizado dupla digitação para
garantir a confiabilidade dos dados. Após a comparação dos dois bancos e
correção das divergências, os dados foram exportados para o software Statistical
Package for the Social Sciences (versão 19.0). O projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da instituição (protocolo nº 1127/2010), assim como, foi
firmado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com as mães e/ou
responsáveis antes da coleta dos dados. Seguindo recomendação da
Organização Mundial de Saúde (OMS), a partir da plataforma internacional de
registros de ensaios clínicos e o CONSORT 2010, Consolidated Standards of
Reporting Trials (SCHULZ et al., 2010), o presente trabalho foi registrado na base
Australian and New Zealand Clinical Trials Registry (ANZCTR), vinculado à
International Clinical Trials Registry Plataform (ICTRP) da OMS (protocolo nº
ACTRN12611000375954). Para as variáveis quantitativas utilizou-se a estatística
descritiva (média e desvio padrão) e para as variáveis qualitativas (ou
categóricas) fez-se a distribuição das frequências. A normalidade da distribuição
das médias amostrais para as variáveis quantitativas (IG, peso ao nascer,
duração do procedimento, FC, cortisol salivar, duração do choro nos três períodos
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da coleta e número de avaliações para o exame de fundo de olho que
antecederam a coleta), foi testada por meio do Teste de Kolmogorov-Smirnov. A
comparação da distribuição da variável sexo entre os grupos fez-se por meio do
Teste Exato de Fisher. Para a comparação das médias entre os dois grupos em
relação as variáveis IG, peso ao nascer e duração do procedimento, utilizou-se o
Teste t de student. A comparação das médias da FC; a duração do choro e a
concentração do cortisol salivar nas três fases entre os grupos foi obtida através
da RM-ANOVA. O fator intra-sujeitos empregado em cada análise de variância diz
respeito às fases da coleta de dados. Resultados: A média da IG, em dias, foi de
222,33 (±21,6) para o GC e 218,40 (±1,14) para o GI. A média de peso ao
nascimento dos RNPT no GC foi 1233,3g (±323,6) e no GI foi 1194,0g (±114,20).
Em relação à variável sexo houve uma predominância do sexo feminino (n=7;
77,8%) no GC e do sexo masculino (n=4; 80%) no GI. Quanto ao tipo de
aleitamento, o aleitamento artificial foi preponderante em ambos os grupos
(GC=55,60% e GI= 60%); sendo a técnica de alimentação mais utilizada a
gavagem no GC (55,60%) e o copo associado ao seio materno (40%) no GI.
Somente um prematuro do GC (11,1%) estava em uso de terapia intravenosa.
Nenhum prematuro do estudo fez uso de oxigenoterapia ou fototerapia. O número
de avaliações prévias do exame de fundo de olho variou de uma até cinco. A
duração do procedimento variou de 3 a 12 minutos, sendo a média maior no GI
(534,8 vs. 255,6; p=0,029). Não houve diferença estatisticamente significante
entre os grupos em relação à IG (p=0,70), peso ao nascer (p= 0,80) e sexo
(p=0,091). As médias da FC basal, resposta e recuperação foram 138,4 bpm
(±21,8); 169,8 bpm (±16,5); 144,7 bpm (±11,0), respectivamente, no GC e 158,0
bpm (±16,6); 173,2 bpm (±23,3); 149,0 bpm (±16,6) no GI. A média do tempo de
choro do GC na fase basal foi 17,3s (± 46,1); durante o procedimento 93,2s
(±76,7) e na recuperação 6,8s (±18,9), ao passo que no GI, o basal foi 14,3s
(±28,5); durante o procedimento 270,0s (±188,1) e recuperação foi 5,0s (± 4,9).
Em relação às concentrações médias do cortisol salivar basal, resposta e
recuperação no GC foram 28,57 nmol/L (±17,5), 46,5 nmol/L (±11,8), 41,2 nmol/L
(±15,1), respectivamente, enquanto que no GI foram 32,31 nmol/L (±16,0), 50,1
nmol/L (±21,9), 55,3 nmol/L (±25,5). Na comparação entre os grupos, não houve
interação significativa entre o grupo e as fases da coleta relacionada à FC [F(1.95;
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23,43)=1.876, p=0,176], ou seja, as médias da FC nas diferentes fases da coleta
não diferiram de maneira estatisticamente significativa entre o GC e GI. O mesmo
ocorreu com relação à duração do tempo do choro [Wilk´s Lambda= 0,60;
F(2,10)= 3,33, p=0,078] e concentração do cortisol salivar [Wilk´s Lambda= 0,74;
F(2,11)= 1,95 p=0,189]. Conclusão: O leite humano parece ser tão efetivo quanto
a sacarose no alívio da dor aguda relacionado ao exame de fundo de olhos em
RNPT. Tem-se como limitação o reduzido tamanho amostral e a falta de
randomização. É necessária a realização de estudos experimentais e com maior
representatividade amostral para fortalecer as evidências encontradas.
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O MUNDO DO

ADOLESCENTE

APÓS

A REVELAÇÃO

DO

DIAGNÓSTICO DE CÂNCER

Bulla ML 1, Maia EBS 2, Ribeiro CA 3, Borba RIH 4

Introdução: Segundo o Instituto Nacional de Câncer estimou-se, no biênio
2008/2009, 9.890 casos novos de câncer em crianças e adolescentes por ano,
representando cerca de 3% de todos os casos novos de câncer no país, sendo a
segunda causa de morte na faixa etária de cinco a 19 anos, ultrapassada
apenas pelos óbitos por causas externas1. O câncer, por ser uma doença
crônica, impõe modificações na vida do adolescente e sua família, exigindo
readaptações frente à nova situação e estratégias para o enfrentamento. Esse
processo depende da complexidade e gravidade da doença, da fase em que
eles se encontram e das estruturas disponíveis para satisfazer suas
necessidades e readquirir o equilíbrio2. A tarefa de acompanhar um adolescente
durante a trajetória da doença exige compreensão das diferentes respostas
emocionais. A confirmação do diagnóstico, a terapêutica e a notícia do sucesso
ou não do tratamento fazem surgir nas pessoas envolvidas uma expectativa
particular em cada uma destas etapas3. O interesse em conhecer o mundo do
adolescente após a revelação do diagnóstico de câncer surgiu da percepção de
que nessa fase de transição ocorrem mudanças significativas em suas vidas.
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Para desvelar o mundo do adolescente na situação de estar com câncer,
consideramos apropriado entrar no seu mundo por meio da brincadeira, pelo fato
dela ter a função de agir como um fator ativador e estruturador das relações
humanas, constituindo-se em uma ação fundamental para preservar um vínculo
saudável e seguro4. Neste sentido utilizamos o Brinquedo Terapêutico Dramático
– BTD. Ressaltamos que este estudo está vinculado ao Grupo de Estudos do
Brinquedo – GEBrinq, grupo de pesquisa multidisciplinar e institucional
credenciado pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP e cadastrado no
diretório nos Grupos de Pesquisa do CNPq. Objetivo: Conhecer o mundo do
adolescente após a revelação do diagnóstico de câncer. Metodologia: É uma
pesquisa descritiva de natureza qualitativa desenvolvida no Instituto de Oncologia
Pediátrica – IOP – do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer –
GRAACC/UNIFESP localizado no município de São Paulo, cujo projeto foi
aprovado pelo CEP/UNIFESP Nº 1988/10. Participaram do mesmo oito
adolescentes entre 10 e 14 anos completos com neoplasia independente do
diagnóstico médico. O número de sujeitos foi definido quando os dados
emergidos se tornaram repetitivos. A coleta de dados foi realizada por meio de
uma sessão de BTD, convidando o adolescente a contar sua história a partir da
pergunta: “Vamos montar uma história de um adolescente que ficou sabendo que
tem câncer?”. As sessões foram filmadas e gravadas tendo duração de
aproximadamente 15 à 45 minutos.

A análise do conteúdo das sessões foi

realizada de acordo com os propósitos da análise qualitativa de conteúdo,
contemplando os passos de codificação e categorização5. Resultados: As
sessões de BTD revelaram que os adolescentes, a medida que começam a sentir
e perceber algum “caroço” e “inchaço” em seu corpo entram no mundo Vivendo a
incerteza do câncer, na caminhada até o seu diagnóstico, ficando tristes e
inseguros com a sua confirmação, desabando com a sua revelação,
emudecendo-se com a doença, não gostando de falar sobre ela e passando a
conviver com o medo de estar com câncer. Nessa nova etapa da vida, o
adolescente vivencia o mundo de procedimentos representado pelo sofrimento ao
entrar em contato com o material hospitalar que trás lembranças das inúmeras
punções submetidas durante o tratamento. Assim, o convívio com o mundo do
tratamento começa a fazer parte da sua vida, a partir do diagnóstico. Este
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processo é um caminho árduo para o adolescente e sua família devido a
constantes recidivas, os efeitos colaterais da quimioterapia, que trás mal-estar,
restrições alimentares e alopécia. Tal fato faz com que o adolescente pense em
desistir do tratamento, porém, cria coragem para prossegui-lo devido a sua
importância. As sessões do BTD revelaram sofrimentos consequentes ao
tratamento, como as mudanças das datas comemorativas, aniversário, natal e
ano novo, e a necessidade do retorno para dar continuidade ao ciclo do
tratamento. Neste percurso o adolescente percebe o câncer mudar o rumo da sua
vida, pois começa a conviver com problemas: distanciando-se da terra natal e da
família, separando-se do animal de estimação, mudando a rotina do dia a dia,
sentindo dificuldades para se adaptar a nova vida, tendo raiva do câncer ter
mudado a sua vida e convivendo com uma nova cultura. Apesar das mudanças e
das dificuldades, ele se beneficia com a rede de apoio estabelecida pela família, o
animal de estimação, a instituição e os amigos, como alicerces. Encorajado por
esta rede, o jovem encontra forças para superar as agruras que o câncer trás em
sua vida, criando o seu mundo de esperança, utilizando cores vivas em seus
desenhos, desejando retornar ao que gostava de fazer como: nadar no rio,
praticar Taekwondo e aulas de educação física, voltar para sua terra natal e
frequentar a escola de origem. Para alcançar estes objetivos, almeja o sucesso do
tratamento, buscando esperança em Deus e desejando a cura. Nas sessões de
BTD os adolescentes com câncer demonstraram o quanto a brincadeira foi
determinante na revelação do seu mundo por propiciar a catarse, ter controle e
domínio da situação criada no cenário, ter acesso ao material hospitalar, o que o
levou a aceitar e participar de imediato da brincadeira mesmo com dor, náusea e
mal-estar. Considerações finais: Os resultados evidenciaram que, com a
revelação do diagnóstico de câncer, o adolescente possa experienciar uma nova
maneira de viver. As incertezas do diagnóstico, do tratamento, do futuro, o medo
da mutilação, as mudanças na rotina do dia a dia e na família, a insegurança de
retornar ao estado anterior da doença, em consonância com a vontade de viver e
ser livre, do apoio da família, dos amigos e da instituição que realiza o tratamento,
leva o adolescente a criar um mundo de esperança, impulsionando a superação
da doença. O trabalho mostrou que, quando se abre espaço para expressão das
vivências através da brincadeira, há um efeito benéfico para o adolescente e para
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o profissional de saúde que o cerca, pois por meio das sessões do BTD os
adolescentes com câncer revelaram aspectos da vivência de seu mundo a partir
da revelação do diagnóstico de câncer. Acreditamos que a partir das falas e do
conhecimento adquirido, abra-se, para a equipe de saúde, a perspectiva de uma
assistência integral e mais humanizada ao adolescente com câncer, atendendo
suas necessidades particulares.
Referências:
1 Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Diagnóstico precoce
do câncer na criança e no adolescente./ Instituto Nacional do Câncer, Instituto
Ronald Mcdonald. – Rio de Janeiro: INCA, 2009.
2 Vieira MA, Lima RAG. Crianças e adolescentes com doença crônica:
convivendo com mudanças. Rev Latino Am de Enferm 2002;10(4):552-60.
3 Meossi MJ, Lima RAG. A problemática do sofrimento: percepção do
adolescente com câncer. Rev Esc Enferm USP. 2000;34(1);45-51.
4 Maia EBS, Ribeiro CA, Borba RIH. Brinquedo Terapêutico: benefícios
vivenciados por enfermeiras na prática assistencial à criança e família. Rev
Gaúcha de Enfermagem. Porto Alegre (RS) 2008; 29(1):39-46.
5 Mayan MJ. Na introduction to qualitative methods: a training for students and
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University of Alberta; 2001.
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Introdução: Na filosofia de cuidado da Iniciativa Hospital Amigo da Criança,
para promover e apoiar a prática social do aleitamento materno exclusivo, o
profissional de saúde ensina os familiares a oferecer o leite materno pela técnica
do copinho, cujo objetivo é evitar o contato precoce do bebê com outros bicos
que não o peito materno. As vantagens do uso do copinho são: o bebê
determina seu próprio consumo, despende pouca energia, além de estimular os
reflexos de sucção e deglutição, e as desvantagens são: o bebê costuma babar;
pode haver formação de bolhas no leite, e o cuidador pode despejar o leite
diretamente na boca da criança, ficando esta suscetível a engasgos e
aspirações1. Partindo-se do entendimento que para compreender o que significa
para a mãe do bebê de baixo peso alimentar seu filho através do copinho é
preciso dar voz a estes sujeitos. A alimentação por meio de copo vem sendo
utilizada em muitos países em desenvolvimento. A principal função dele é
proporcionar um método artificial de alimentar bebês de baixo peso ao nascer e
pré-termos até que eles estejam fortes e/ou maduros suficientemente para
mamar exclusivamente no peito2. A utilização do copo no manejo da alimentação
do bebê, independentemente da idade gestacional e da adequação de peso, tem
sido questionada pela comunidade científica. Um estudo realizado em 2009,
1. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Faculdade de Enfermagem da Universidade
do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa: Cuidando da Saúde das Pessoas: aspectos filosóficos e bioéticos (FENF/UERJ) e
Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente (EEAN/UFRJ). 2. Graduanda de enfermagem do 6º Período da Faculdade de Enfermagem da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bolsista de Iniciação Cientifica (IC- FAPERJ).
3. Doutora em Enfermagem. Professora Titular do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Faculdade de Enfermagem da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. Pesquisadora do CNPQ. 4. Mestre em Enfermagem. Professora Assistente do Departamento de Enfermagem MaternoInfantil da Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Docente da Faculdade de Enfermagem Bezerra de Araújo.
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acerca do manejo da alimentação do bebê de baixo peso, apontou que no
contexto hospitalar oferecer o leite materno pelo copinho foi uma experiência
inédita, absurda, estranha e apavorante para alguns familiares desses bebês.
Um dos motivos de estranhamento dos familiares acerca do oferecimento do
leite materno pelo copinho se deu em função do bebê ser pequeno em estatura
e peso, ou seja, por causa de suas características físicas. Para aqueles
familiares alimentar o bebê daquela maneira poderia ser até aceitável se o bebê
fosse grande e com peso acima de três quilos. Outro estranhamento ocorreu em
função do bebê lamber o leite materno como se fosse um bicho (um gatinho). O
medo do bebê broncoaspirar (engasgar) também foi justificado por uma das
famílias de seu estudo. Segundo a crença daquela família, o uso de copo para
alimentar o bebê de baixo peso implicava risco de adoecimento ou morte3.
Partindo-se do entendimento que para compreender o que significa para a mãe
do bebê de baixo peso alimentar seu filho através do copinho é preciso dar voz a
estes sujeitos. Sendo assim, este estudo teve como objetivo: compreender o
que significou para a mãe alimentar seu filho de baixo peso pelo copinho em
unidade de terapia intensiva neonatal. Metodologia: Trata-se de um estudo de
abordagem qualitativa, do tipo exploratório-descritivo, realizado em dois
hospitais localizados no Rio de Janeiro, sendo um hospital universitário e outro
da rede municipal de saúde. Os sujeitos foram 17 (dezessete) mães. Para a
inclusão das mães neste estudo, os bebês deveriam atender os seguintes
critérios: ter peso de nascimento entre 1500g a 2499g; ao nascimento ter estado
internado em unidade de terapia intensiva neonatal e, a mãe ter alimentado o
bebê através do copinho durante sua internação. O instrumento de coleta foi à
entrevista semi-estruturada. Antes de começar a entrevista propriamente dita, o
entrevistador fez uma aproximação inicial com os sujeitos da pesquisa, através
de uma conversa informal onde estabeleceu um contato, apresentou-se, e
familiarizou-se com o ambiente e com as pessoas do cenário. A coleta de dados
ocorreu no período de Março a Junho de 2011. Respeitando as questões éticas
da resolução 196/96 que regulamenta as diretrizes e normas de pesquisa
envolvendo seres humanos, os sujeitos que desejaram participar como
voluntários deste estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. O projeto foi aprovado respectivamente pelos comitês de ética em
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pesquisa

dos

referidos

hospitais

(Protocolo:

CEP/HUPE- 2816/2010 e

CEP/SMSDC-RJ- 164/10). Resultados: Para análise dos dados adotou-se a
análise de conteúdo na modalidade temática, onde emergiram 4 (quatro)
categorias: 1) o uso do copinho e o peso do bebê – que retrata o uso do
copinho associado a possibilidade de ganho ponderal do recém-nascido; 2) o
copinho associado ao utensílio de alimentação para crianças grandes – esta
categoria refere que para as mães o copinho é um utensílio que deve ser
oferecido a crianças com idade maior de dois anos; 3) o uso do copinho como
ato obrigatório na unidade de terapia intensiva neonatal - mostra que as mães se
sentiram na obrigação de cumprir essa rotina no hospital em que seu filho
encontrava-se internado; 4) o uso do copinho associado ao desperdício de leite aponta que a mãe ao oferecer o copinho ao seu filho percebe que parte do leite
é desperdiçado, quando o recém-nascido tenta sorvê-lo. Conclusões: os
resultados revelaram diversas ressignificações acerca da utilização do copinho
por mães na prática de alimentação a seus filhos de baixo peso ao nascer em
unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN). Portanto, este estudo apontou
alguns desafios para os profissionais de saúde e, em especial, para o
enfermeiro, frente ao uso deste utensílio na unidade de terapia intensiva
neonatal. No que compreende as ações de promoção da saúde sob o enfoque
da integralidade, o desafio imposto aos profissionais de saúde, diz respeito à
necessidade de se criar espaços democráticos e participativos a fim de
estabelecer uma aproximação com mães que estejam alimentando seus filhos
através deste utensílio, de modo que estas possam verbalizar o significado
atribuído por elas acerca desta prática alimentar. Acreditamos que, com a
criação desses espaços e as manifestações das mães, os profissionais de saúde
e, em especial, os da enfermagem poderão oferecer momentos de escuta, boa
comunicação, esclarecimentos e apoio a esta clientela, de modo que estas
sejam esclarecidas acerca dos reais motivos pelo quais seus filhos estão sendo
alimentados pelo copinho.

Referencias:
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Introdução: A alimentação por meio de copo vem sendo utilizada em muitos
países em desenvolvimento. A principal função da alimentação através do
copinho é proporcionar um método artificial de alimentar bebês de baixo peso ao
nascer e pré-termos até que eles estejam fortes e/ou maduros suficientemente
para mamar exclusivamente no peito1. A utilização do copo no manejo da
alimentação do bebê, independentemente da idade gestacional e da adequação
de peso, tem sido questionada pela comunidade científica. Na filosofia de cuidado
da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, para promover e apoiar a prática social
do aleitamento materno exclusivo, o profissional de saúde ensina os familiares a
oferecer o leite materno pela técnica do copo, cujo objetivo é evitar o contato
precoce do bebê com outros bicos que não o peito materno. Um estudo realizado
destacou as vantagens do uso do copinho são: o bebê determina seu próprio
consumo, dispende pouca energia, além de estimular os reflexos de sucção e
deglutição; e as desvantagens do uso do copinho: costuma babar; pode haver
1. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Faculdade de
Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa: Cuidando da Saúde das
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648

formação de bolhas no leite, e o cuidador pode despejar o leite diretamente na
boca da criança, ficando esta suscetível a engasgos e aspirações2. Uma tese de
doutorado de 2009 ao estudar o manejo da alimentação do bebê de baixo peso
apontou que no contexto hospitalar oferecer o leite materno pelo copinho foi uma
experiência inédita, absurda, estranha
e apavorante para os familiares do bebê de baixo peso. O primeiro estranhamento
sobre o oferecimento do leite materno pelo copinho pelos familiares se deu em
função do bebê ser pequeno em estatura e peso, ou seja, por causa das
características físicas do bebê. Para esses familiares, alimentar o bebê dessa
maneira poderia ser até aceitável se ele fosse grande e com peso acima de três
quilos. Outro estranhamento ocorreu em função do bebê lamber o leite materno
como se fosse um bicho (um gatinho). O medo do bebê broncoaspirar (engasgar)
foi justificado por uma das famílias de seu estudo. Segundo a crença desta
família, o uso de copo para alimentar o bebê de baixo peso implicava risco de
adoecimento ou morte3. Partindo-se do entendimento que para compreender os
reais sentimentos das mães no processo de alimentação do seu bebê de baixo
através do copinho, é preciso dar voz a estes sujeitos. Neste sentido, este estudo
tem como objetivo conhecer quais os sentimentos vivenciados pelas mães ao
alimentar seu filho de baixo peso ao nascer pelo copinho. Metodologia: Trata-se
de um estudo de abordagem qualitativa, do tipo exploratório-descritivo, realizado
em dois hospitais localizados no Rio de Janeiro, sendo um hospital universitário e
outro da rede municipal de saúde. Os sujeitos foram 17 mães. Para a inclusão
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das mães neste estudo, os bebês deveriam atender os seguintes critérios: ter
peso de nascimento entre 1500g a 2499g, ao nascimento ter estado internado em
unidade neonatal; a mãe do bebê de baixo peso ter alimentado-o através do
copinho durante sua internação. O instrumento de coleta foi à entrevista semiestruturada. Antes de começar a entrevista propriamente dita, o entrevistador fez
uma aproximação inicial com os sujeitos da pesquisa, através de uma conversa
informal; estabeleceu um contato apresentou-se, e familiarizou com o ambiente e
com as pessoas do cenário. A coleta de dados ocorreu no período de Março a
Junho de 2011. Respeitando as questões éticas da resolução 196/96 que
regulamenta as diretrizes e normas de pesquisa envolvendo seres humanos, os
sujeitos que desejaram participar como voluntários deste estudo assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto foi aprovado
respectivamente pelos comitês de ética em pesquisa dos referidos hospitais
(Protocolo: CEP/HUPE- 2816/2010 e CEP/SMSDC-RJ- 164/10). Resultados:
Para análise dos dados adotou-se a análise de conteúdo na modalidade temática,
originando 2 (duas) categorias: 1) medo de dar o copinho – referindo-se ao medo
da mãe em dar o leite através do copinho para o seu filho; 2) sentindo-se incapaz
e triste em não dar o peito – tratando-se dos anseios vivenciados pela mãe ao
alimentar seu filho através do copinho. Conclusões: os resultados revelaram que
os sentimentos das mães ao alimentar seus filhos de baixo peso através do
copinho, podem ser apresentados de maneira negativa, uma vez que estas
revelaram emoções relativas ao medo, incapacidade e tristeza, dificultando sua
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aceitação à esta prática. Observa-se que, desta forma, faz-se necessário o apoio
dos profissionais de saúde, principalmente do enfermeiro, durante a prestação da
assistência em unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), para que possa
haver uma mudança conceitual dessas mães com relação ao uso do copinho,
além de melhor conhecimento e aprimoramento da técnica e manejo desta
utilização. Deste modo, será possibilitado um aumento da autoconfiança e
segurança por parte destas, assim como o favorecimento do bem estar por parte
das mesmas e de seus filhos, facilitando a melhor concordância com este
procedimento

durante

o

tempo

de

internação

no

contexto

hospital.

Evidentemente, é desafiante para a enfermagem fazer algumas proposições para
que as mães tenham uma melhor aceitação à esta prática. Portanto, é preciso
que os enfermeiros dêem espaços capazes de promover uma maior participação
e aproximação das mães no processo de cuidado à seus filhos, que estejam
fazendo uso do copinho, durante sua permanência no ambiente hospitalar,
visando sempre a integralidade em um meio equitativo. Deste modo, será
possível identificar melhor os sentimentos vivenciados por estas mães, durante a
utilização de tal utensílio, favorecendo assim, momentos de escuta, atenção, e
amparo para auxiliar a compreensão destes sujeitos acerca dos verdadeiros
motivos pelos quais seus filhos estão sendo submetidos a outro método de
alimentação que não o peito materno, como alternativa de ajuda para o ganho
ponderal.
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Descritores: recém-nascido de baixo peso, alimentação, mães.
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PACTO

PELA

REDUÇÃO

DA

MORTALIDADE

INFANTIL

NORDESTE-AMAZÔNIA LEGAL: ESTAGNAÇÃO, RETROCESSO
OU EVOLUÇÃO?*
Farias AMC¹
Macedo Júnior BF²
Serra RBR³
Coimbra LC4
Diniz MRF5
Introdução: A Mortalidade Infantil representa um dos mais sensíveis indicadores
de qualidade de vida de uma população, baseando-se no pressuposto de sua
sensibilidade às mudanças socioeconômicas e intervenções na saúde. Pode-se
mensurá-la através de dados brutos, como os índices de óbitos de determinado
local sem nenhuma correlação como também através da Taxa de Mortalidade
Infantil (TMI), que mede o número de óbitos durante o primeiro ano de vida
relacionado ao número de nascidos vivos no mesmo período. A partir da Segunda
Guerra houve o processo de transição da mortalidade de altos para baixos níveis
e o conseqüente aumento na esperança de vida ao nascer em escala mundial,
porém a magnitude dessa queda apresentou padrões distintos nos diferentes
países e grupos populacionais do mundo. No Brasil, na década de 90, houve
declínio de 17% e 18% da TMI (2,2 milhões de óbitos). No entanto, da mesma
maneira que no resto do mundo, há desigualdades no quantitativo de óbitos
infantis quando comparadas as regiões do país. As regiões sul e sudeste
apresentam melhor desempenho, sendo suas taxas similares aos níveis de
alguns países desenvolvidos. Já a região nordeste expressa um padrão muito
distante do desejável e possível de ser alcançado, especialmente devido a fatores
como a falta de saneamento básico, a carência de assistência em saúde e a
desnutrição. Entre 2000 e 2007, 443.946 crianças menores de um ano de idade
morreram no Brasil. No Nordeste, foram 144.003 e na Amazônia Legal (incluindo
o Maranhão e Mato Grosso), 76.916. Nas duas regiões, o número de óbitos
somou 220.919 ou quase 50% do total nacional. Considerando as deficiências
desta região foi elaborado o Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil cuja meta
*Eixo: Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família nos diversos ambientes e contextos
1.Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. Bolsista do PET Vigilância em Saúde
2.Acadêmico de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. Integrante da Liga Acadêmica de Hipertensão Arterial
3.Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. Integrante da Liga Acadêmica de Tanatologia
4.Enfermeira. Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. Tutora do PET Vigilância em Saúde
5.Coordenadora do Comitê de Mortalidade Materna. Preceptora do PET Vigilância em Saúde – UFMA.
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é reduzir em, no mínimo, 5% ao ano a mortalidade infantil, especialmente o
componente neonatal (até 27 dias de nascido), nos anos de 2009 e 2010. Para
que esta meta seja alcançada, o Pacto previa a ampliação em 10% do número de
equipes de Saúde da Família e qualificação dos profissionais para identificação e
acompanhamento das gestantes e recém-nascidos de risco; ampliação de leitos
de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e Unidade de Cuidados Intermediários
(UCI); ampliação da Rede de Bancos de Leite Humano; qualificação para
urgências e emergências obstétricas e neonatais nos estabelecimentos de saúde
e no SAMU; garantia de insumos com comprovada eficácia que podem contribuir
para a redução da morte materna e neonatal: sulfato de magnésio, surfactante
pulmonar e corticóide;

garantia de transporte seguro do recém-nascido para

centros de referência; adesão das maternidades à iniciativa Hospital Amigo da
Criança; realização de cursos de especialização, aperfeiçoamento e atualização
para profissionais das equipes de saúde da família, atenção ao parto e ao recémnascido e equipes do SAMU; qualificação dos profissionais de saúde para a
adoção do Método Canguru nas maternidades; melhoria da qualidade e cobertura
dos sistemas de informação de mortalidade e nascidos vivos e vigilância dos
óbitos infantis e monitorar a ocorrência dos óbitos periodicamente. Objetivo:
Comparar os Índices de Mortalidade Infantil dos estados da Amazônia Legal e
Nordeste cobertos pelo Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil de antes e
após o período de sua vigência. Metodologia: Estudo descritivo, com abordagem
quantitativa tendo como fonte de dados o SIM - Sistema de Informações sobre
Mortalidade- através do Painel de Monitoramento da Mortalidade Infantil e Fetal,
disponível no endereço eletrônico do Ministério da Saúde. A busca foi realizada
através do preenchimento das configurações do referido Painel, sendo:
Abrangência: país; Categoria do indicador: notificação de óbitos infantis e fetais;
Subcategoria do indicador: óbitos por todas as causas; Indicador: todas as
causas. Não se fez especificação por região, unidade federativa ou município.
Foram pesquisados os anos de 2008 - 2011, e os grupos etários: neonatal
precoce e infantil. Resultados: Verificou-se que no ano de 2008 o Brasil registrou
44.100 óbitos de crianças menores de um ano, dos quais 23.186 foram neonatal
precoce. Deste total, 8.568 ocorreram nos estados da Amazônia Legal e 13.114
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nos estados do Nordeste, o que representa quase a metade (49,2%) do total.
Neste ano destaca-se o estado da Bahia com 4.086 óbitos. No ano de 2009, no
início das ações de implementação do Pacto pela Redução da Mortalidade
Infantil, a Amazônia Legal e o Nordeste foram responsáveis por 21.174 de um
total de 42.801 óbitos infantis de todo o território nacional, ou seja, 49,5%. Dentro
dos 42.801, 22.402 foram óbitos neonatais precoce. Em 2010, o Brasil conseguiu
ficar com os índices de mortalidade infantil abaixo de 40 mil. O índice de todo o
país foi de 39.254, sendo 21.002 antes do 7º dia de vida. No Nordeste os óbitos
foram da ordem de 11.148 e na Amazônia Legal, 7.675 óbitos, juntos respondem
por 18.823 óbitos, 48% do total. Até o mês de maio de 2011, foram registrados
11.419 casos de morte infantil, sendo mais da metade, 6.119, neonatal precoce.
O Nordeste já registrou 3.058 óbitos infantis e a Amazônia Legal, 4596, que juntos
correspondem a 67% de todos os óbitos dos cinco primeiros meses de 2011. Nos
anos estudados o estado da Bahia esteve sempre liderando os estados com
maiores índices, que chegavam a ter mais de mil óbitos de diferença do segundo
estado, no caso o estado do Pará. O terceiro estado com os maiores índices de
mortalidade infantil foi Pernambuco, seguido do Maranhão e Ceará. Conclusão:
Percebe-se que as porcentagens relativas aos índices de mortalidade infantil nos
estados componentes da Região Nordeste e da Amazônia Legal continuam no
mesmo patamar, isso se deve a diminuição em todo o território. A mortalidade
infantil está diminuindo em todos os estados, porém a proporção continua a
mesma. Há considerável parcela de óbitos neonatais precoce, em geral metade
dos óbitos infantis, o que pode ser indicativo de falhas nos processos de
planejamento, gestão e ações de saúde direcionadas para a atenção pré-natal, ao
parto e ao recém-nascido. Ressalta-se que este número pode ser maior em
virtude de que nascidos vivos que venham a óbito momentos após o parto sejam
considerados como nascidos mortos, o que resulta no sub-registro de óbitos
neonatais e de nascidos vivos, resultando na subestimação da mortalidade
neonatal precoce. Aos cinco estados que encabeçam a lista de mortalidade
infantil, Bahia, Pará, Pernambuco, Maranhão e Ceará deve ser prestada
assistência maior de políticas públicas que estejam relacionadas não apenas ao
setor saúde, mas também ao setor de educação e de saneamento básico.
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PARTICIPAÇÃO DO PAI NA UNIDADE NEONATAL: PERSPECTIVA
DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
AUTORES: Souza JPC1,Balbino FS2, Pettengill MAM3,Balieiro MMFG4
INTRODUÇÃO: Existem poucos estudos que focalizam a experiência paterna com
um filho hospitalizado, pois geralmente essa é uma tarefa atribuída à mãe, em
especial quando se trata de internação em unidade neonatal1. Em nossa
sociedade a mulher assume a tarefa de cuidadora do filho e o pai de provedor,
desta forma ela permanece ao lado do recém-nascido hospitalizado deixando a
sua vida cotidiana em segundo plano. Porém, tanto o pai quanto a mãe estão
inseguros e amedrontados e muitas vezes sem condições emocionais para
enfrentar essa situação.

2

Apesar dos profissionais de saúde conhecerem os

direitos do pai, ainda resistem em reconhecê-lo como cuidador, talvez porque o
reconhecimento os coloque frente a frente com seus preconceitos e os faça
compreender que precisam realizar mudanças na forma de atuar1, partindo para
uma abordagem mais ampla como a proposta pelo Modelo de Cuidado Centrado
na Família. Este modelo reconhece a importância da família no cuidado do filho
hospitalizado por toda a equipe de saúde, com sensibilidade, intencionalidade
contínua, abertura para situação e conhecimento sobre a trajetória da família, de
como é a situação de ter um filho hospitalizado, sobre a estrutura familiar, e a
maneira como o pai pode ser inserido no cuidado ao filho e dividir a tarefa com a
companheira.3 A equipe multiprofissional mostra-se pouco acolhedora quanto à
figura masculina dentro do processo do cuidar, mesmo em uma sociedade do
século XXI que vem mudando cada vez mais4. Considerando a importância da
participação do pai no processo de hospitalização do filho, questiona-se como o
pai tem sido inserido no contexto hospitalar em nossa realidade social.
OBJETIVO: Compreender a percepção da equipe de saúde sobre a participação
1

Enfermeira da Unidade de Clínica Cirurgia Pediátrica do Hospital São Paulo Universidade Federal
de São Paulo, membro do grupo de pesquisa Necad.
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do pai na unidade neonatal. MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa do
tipo exploratória. Foi realizada em uma unidade neonatal de um Hospital de
Universitário, localizado na Zona Sul de São Paulo. Os dados foram coletados por
meio de entrevista semi-estruturada individual no período de Maio a Julho de
2009. Os sujeitos da pesquisa foram constituídos de seis profissionais que atuam
diretamente com o recém-nascido e família na unidade neonatal, sendo duas
técnicas de enfermagem, uma enfermeira, um médico, uma fisioterapeuta e uma
psicóloga. Os dados foram analisados de acordo com Análise Qualitativa de
Conteúdo, segundo Morse. Trata-se de um processo de identificação, codificação
e categorização dos padrões primários nos dados.

5

Primeiramente, todas as

entrevistas foram transcritas integralmente pelo pesquisador e em seguida, foi
realizada leitura e releitura dos dados, que foram classificados em unidades de
significados, explicitando aspectos mais elucidativos das percepções. Após a
codificação dos dados, os códigos foram agrupados em categorias conforme a
semelhança do conteúdo. As categorias foram comparadas em similaridades e
divergências formando subtemas possibilitando no final a identificação do tema de
estudo.5 RESULTADOS: A análise dos dados permitiu identificar duas categorias
analíticas representativas da percepção dos profissionais de saúde em relação a
participação do pai na unidade neonatal, sendo (1)Crenças facilitadoras da
presença do pai na unidade neonatal: os profissionais acreditam que o pai é o
suporte emocional para a mãe no momento da hospitalização de seu filho, sendo
importante sua participação no cuidado ao filho na unidade. Acreditam que a
presença do pai auxilia na evolução positiva do estado clínico do RN,
principalmente quando o bebê recebe estímulos de ambos, reforçando a idéia de
que sua presença é tão importante como a da mãe. Percebem que a presença do
pai junto com a mãe favorece a melhora clínica do bebê, evidenciado pelo
aumento na velocidade de ganho ponderal e rapidez na recuperação de um
quadro infeccioso. A equipe reconhece a importancia de oferecer suporte e
1
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incentivo para promover a participação paterna e sua aproximação com o bebe,
principalmente para aqueles que se encontram criticamente enfermos. (2).Crenças
restritivas da presença do pai na Unidade Neonatal: os profissionais reconhecem
que a presença do pai é menos freqüente do que a mãe, daí não o considerarem o
o foco da atuação da equipe. Embora saibam sobre a importância do vínculo entre
pai e filho, sentem-se desconfortáveis com a presença do pai na unidade e
acreditam que o pai torna o ambiente constrangedor, principalmente quando as
mães se encontram amamentando. Os profissionais definem o pai como aquele
que tem medo e que se afasta do sofrimento, muitas vezes devido ao mau
prognóstico do RN ou ao diagnóstico de malformação. Para os profissionais há
vários fatores impeditivos da presença do pai na unidade neonatal, em especial a
falta de estrutura física adequada para acolhê-los. Outro fator é a pouca
valorização do pai em termos de importância na vida do filho nesse momento,
valorizando a presença materna em razão da amamentação. Acreditam que o
horário de visita imposto aos pais dificulta seu acesso na unidade, restringindo sua
entrada e permanência ao lado do filho. Também percebem o pai como um
fiscalizador do serviço e de difícil convivência, pois questiona e atrapalha. A
licença-paternidade na visão dos profissionais é outro fator que restringe a maior
participação do pai nos cuidados ao recém nascido. Conclusões: nesse estudo
as crenças dos profissionais direcionam seu olhar para os pais. Quando
facilitadoras promovem a presença e participação do pai, ajudando-o a enfrentar a
situação.

Quando restritivas podem dificultar o acesso, a presença e a

participação dos mesmos junto ao seu filho. Modificar crenças é um processo
difícil que exige novas atitudes, valores e conhecimentos. A incorporação da
Filosofia do Cuidado Centrado na Família pela instituição facilita a aceitação da
família na unidade neonatal, por meio de um processo de sensibilização de todos
os profissionais. O olhar, o toque, a palavra, integrados aos procedimentos
necessários ao cuidado do recém nascido hospitalizado, faz bem tanto para o
1

Enfermeira da Unidade de Clínica Cirurgia Pediátrica do Hospital São Paulo Universidade Federal
de São Paulo, membro do grupo de pesquisa Necad.
2
Enfermeira doutoranda em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, membro do grupo
de pesquisa Necad.
3,4
Professora Doutora do Departamento de Enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem –
Unifesp, coordenadora do grupo de pesquisa Necad
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bebê, assim como para a família que merece o mesmo respeito e atenção.
Acredita-se que uma equipe amadurecida sempre está atenta para receber os
pais, pois sabe o quanto os pais podem contribuir para o seu filho, tanto no
processo do cuidar, como no processo de recuperação do mesmo.
REFERÊNCIAS(1)Gomes GC, Lunardi Filho WD, Erdmann AL. Percepções da
equipe de enfermagem em relação ao pai como cuidador na unidade de pediatria.
Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS) 2008 set;29(3):431-7. (2) Dessen MA,
Lewis C. Como estudar a “família e o pai”. Paidéia, Ribeirão Preto (SP),1998 fev/
ago(14/15).p.105-18.(3) Gaíva MAM, Scochi CGS – A participação da família no
cuidado ao prematuro em UTI Neonatal. Rev. bras. Enfermagem.São Paulo (SP)
2005 jul-ago;58(4):444-8. Abéde L; Ângelo M. Crenças determinantes da intenção
da enfermeira acerca da presença dos pais em unidades neonatais de alto-risco.
R. Latino Am. de Enf.. 2002, V10; p.48 5. Mayan MJ. An introduction to qualitative
methods: a training module for students and professionals. Edmonton: II QR; 2001.
Descritores: Paternidade. Profissionais de saúde. Enfermagem Neonatal.
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PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA: ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM NO
INQUÉRITO NACIONAL SOBRE PARTO E NASCIMENTO
Ibiapina MCG 1, Martins AGA ², Carneiro LP ³, Almeida NMGS 4, Moreira DP5
Introdução: A Enfermagem como prática social tende a mobilizar o enfermeiro para
o processo participativo. No campo do trabalho, tem sido evidenciada a necessidade
do profissional com consciência crítica e com capacidade para questionar e não só
reproduzir respostas. A participação acadêmica e a participação profissional estão
inter-relacionadas desvelando uma inegável relação instituição de ensino e
instituição assistencial, como espaços para o processo participativo (referência).
Desta forma, percebe-se a relevância de participação em pesquisa durante a
academia para o fortalecimento da visão crítica e do processo reflexivo. Frente a este
contexto, e vivenciando a situação atual do país em relação ao crescente aumento
do número de partos por via cesariana, pesquisadores brasileiros desenvolveram um
estudo nacional sobre o parto e nascimento – “Projeto Nascer no Brasil: Inquérito
sobre o Parto e Nascimento”. Esse estudo proporcionará um perfil dos partos
cesarianos, nas diferentes regiões geográficas do país. Poderá servir de instrumento,
que direcionará estratégias para a melhoria da assistência ao parto e incentivo ao
parto vaginal humanizado e qualificado. É uma pesquisa contemplada pelo Programa
1
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de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Saúde Pública (Inova-ENSP).
Organizado pela Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Instituto
Fernandes Figueira (IFF), Universidades Estaduais e Federais e a Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS). Objetivo: Descrever a experiência de acadêmicas de
enfermagem como coletora de dados no Projeto Nascer no Brasil em Sobral – Ceará.
Metodologia: Estudo do tipo relato de experiência de três acadêmicas do oitavo
semestre do curso de Enfermagem das Faculdades INTA que participaram como
coletora de dados (entrevistadoras) no Inquérito Nacional Nascer no Brasil, no
período de abril a maio de 2011 em Sobral - Ceará. O local da pesquisa foi o Hospital
e Maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, instituição referência na
região Norte do Estado do Ceará que atende gestantes de médio e alto risco. A
coleta de dados se deu através de entrevistas realizadas para as puérperas
contendo 324 questões registradas em um computador no ato da intervenção à mãe.
Para a realização das mesmas, tinha disponível uniforme adequado da pesquisa
(blusa padronizada e crachá) e instrumentos necessários para a realização dos
questionamentos (netbook, mochila, caderno de anotações e máquina fotográfica).
Após o aceite para participar da pesquisa nas enfermarias, as puérperas eram
selecionadas por intermédio do número de partos ocorridos no dia, através do livro
de registro de parto, e após consulta à lista única, esta realizada pelas
entrevistadoras. No total, foram entrevistadas noventa puérperas. A pesquisa
constava de aceite do Comitê de Ética e Pesquisa. Desta forma, antes da realização
das entrevistas, houve contatos com a coordenação do hospital para a apresentação
da equipe de trabalho. Resultados: Inicialmente houve um treinamento oferecido
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) pelas instituições organizadoras da pesquisa
para que os coletores de dados compreendessem a dinâmica da pesquisa. Em
relação à Lista Única, cada acadêmica realizava por dia quatro entrevistas, conforme
a ordem cronológica, de acordo com a hora do nascimento da criança. Inicialmente
era perguntado se a puérpera concordava em participar da pesquisa, por que era
necessário o preenchimento do termo de livre esclarecimento e consentimento da
pesquisa, a maioria concordava e percebíamos a importância que dava ao estudo.
As respostas das entrevistas foram preenchidas num formulário eletrônico emitido
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pela Instituição organizadora. Havia também uma pesquisa visual através de
fotografias sobre o cartão ou caderneta da gestante e se houvesse disponível algum
exame de ultrassonografia também deveria ser fotografado. Durante a pesquisa
existia um contato direto com a coordenadora local da pesquisa, na qual deveríamos
enviar semanalmente os dados coletados, pois seriam encaminhados aos
organizadores gerais da pesquisa numa central nacional. Como acadêmicas de
enfermagem, vivenciamos uma experiência ao estarmos presente numa instituição
dinâmica a qual nos proporcionou uma compreensão da realidade do serviço de
saúde na nossa região, além do nosso contato direto com as puérperas e algumas
vezes com os recém-nascidos que estavam acompanhados de suas mães nas
enfermarias. Por ser um hospital de referencia na região, acompanhamos as
condições inadequadas que algumas gestantes chegavam à unidade, sendo que
algumas poderiam ter tido seus partos em seus municípios, mas devido à ineficiência
do serviço local eram referenciadas e tinham complicações devido à falta de
assistência inicial do trabalho de parto. Sabemos que a responsabilidade da
assistência a saúde é responsabilidade dos três níveis de governo, o programa de
humanização no pré-natal e nascimento (PHPN), baseia-se na lógica da
regionalização e hierarquização do sistema de saúde. No entanto é necessário,
planos articulados, entre a Secretaria Estadual de Saúde e Secretarias Municipais de
Saúde, para ambos atuar no sentido de contemplar uma assistência municipal
eficiente em todos os níveis de atuação. Para isso a Portaria GM/MS Nº 569 GM de
1º de junho de 2000 institui o programa de humanização no pré-natal e nascimento.
Segundo Rouquayrol (2003) melhorar a atendimento do parto é a principal estratégia
para reduzir o número de mortes e de complicações ocorridos durante o parto. Em
sua maior parte problemas obstétricos não podem ser detectados antes do início do
trabalho de parto. Um atendimento adequado ao parto requer presença de uma
equipe treinada, a disponibilidade dos equipamentos e medicações necessários e a
capacidade para a realização de anestesias, cesarianas de emergências e
transfusão sanguínea. Problemas sociais, gerando os de saúde foram notórios.
Algumas mulheres eram vulneráveis economicamente, sem trabalho, renda e
escolaridade. Observou-se o planejamento familiar inadequado, assim como a
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assistência ao pré-natal. Outra experiência relevante nesta atividade foi o
acompanhamento aos cartões ou cadernetas da gestante. Estes são capazes de
oferecer ao profissional de saúde todas as informações sobre o aspecto clínico da
gestante em questão. Kurcgant (1991), afirma ser indiscutível a necessidade e a
importância de um sistema de informação que propicie a todos os elementos da
equipe de enfermagem, informações necessárias ao desenvolvimento da assistência.
Assim sendo, o sistema de informação em enfermagem viabiliza o processo de
comunicação entre os integrantes da equipe de saúde e o cliente. Porém, existiam
outros preenchidos com dados básicos de identificação da gestante, ineficaz para
informar ao profissional da unidade hospitalar, se houve alguma intercorrência
durante a gestação, se há alguma possível complicação. Isso despertou em nós,
acadêmicas, uma responsabilidade maior ao registrarmos corretamente todos os
dados necessários para uma assistência de qualidade e capaz de orientar o outro
profissional que poderá assistir aquela cliente, promovendo resolução rápida do seu
possível problema de saúde. Segundo o Manual técnico do Ministério da Saúde
sobre Assistência ao Pré-Natal 2006 as anotações deverão ser realizadas tanto no
prontuário da unidade quanto no cartão da gestante. Em cada consulta, deve-se
reavaliar o risco obstétrico e perinatal. Para auxiliar nesse objetivo, deve-se observar
a discriminação dos fatores de risco no cartão do pré-natal, identificados pela cor
amarela. A presença dessas anotações deverá ser interpretada pelo profissional de
saúde como sinal de alerta. Ressalta-se que a experiência de ser coletora de dados,
proporcionou um aprendizado diferencial, pois permitiu para uma vivência contínua
no serviço de saúde referência local, onde observamos os principais problemas já
citados anteriormente, que são comuns ao restante do país. Isso faz resgatar a
importância de atuar com responsabilidade em todos os procedimentos de
enfermagem. É necessário estabelecermos com o cliente uma boa relação
interpessoal, baseada na confiança com o profissional e com o serviço, pois é
importante para que intervenções possam ser realizadas nos momentos adequados.
Além da boa relação entre o cliente e o profissional que é necessário uma
comunicação eficaz, visto que é comum da profissão de enfermagem a relação direta
com o cliente desenvolvendo ações de educação em saúde. Conclusão: A atividade
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desenvolvida contribuiu positivamente para a nossa formação, foi capaz de despertar
uma nova visão acerca de pesquisas e práticas profissionais. Compreendemos
melhor a dinâmica envolvida nas pesquisas e podemos compreender a realidade do
nosso sistema de saúde. Como acadêmicas, nos sensibilizamos a cerca do tipo de
profissional que queremos ser, pois evidenciamos que podemos contribuir mais pelo
serviço de saúde e que temos condições de oferecer um serviço e procedimentos
com mais qualidade aos clientes. O atendimento humanizado tem que existir e
somos nós que devemos fazê-lo. Diante de todos os benefícios ao participar desse
tipo de atividade, relatamos que faz uma diferencial na formação profissional do
acadêmico, portanto atividades como essas são recomendadas, pois contribuem
muito para o processo aprendizado, além de facilitar o despertar para ações
humanizadas com os pacientes em geral.
Referências
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PERCEPÇÃO DE ENFERMEIROS SOBRE USO DA MÚSICA PARA
ALÍVIO DA DOR EM RECÉM-NASCIDOS1
Farias L M 1, Cardoso MVLML 2, Silva VM 3, Araujo TL de 4, Rodrigues N5

Introdução: A utilização da música na saúde e no comportamento humano
sempre foi uma constante na vida do homem, é tão antiga quanto os escritos de
Aristóteles e Platão ou mesmo quanto à formação da humanidade.1 Salienta-se
que o mecanismo de ação da música no corpo humano ainda não é totalmente
compreendido por musicoterapeutas. Uma das teorias de controle da dor propõe
a existência de um mecanismo no Sistema Nervoso Central (SNC) que bloqueia a
entrada da sensação de dor ao nível da coluna vertebral ao se escutar a música.
Ou seja, o efeito da música tanto pode ser diretamente na redução da dor,
quando este atua sobre o SNC, ou na de sua percepção, em que desvia o foco de
atenção do paciente da dor para a música. De qualquer forma, ambas as
hipóteses incentivam o emprego da música como forma de tecnologia para o
alívio da dor aguda ou crônica.2 Objetivo: objetivou-se analisar a percepção dos
enfermeiros sobre o uso da música para alívio da dor de recém-nascidos.
Metodologia: A pesquisa constou de estudo exploratório e descritivo,
desenvolvido na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de um hospital
público da cidade de Fortaleza-CE, em julho de 2010. Os sujeitos da pesquisa
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foram dez enfermeiras atuantes na UTIN, que atenderam aos critérios de
inclusão: trabalhar na UTIN há mais de um ano e encontrar-se de plantão no
período da coleta dos dados. Utilizou-se para coleta dos dados a entrevista semi
estruturada, que constou de questionário composto por dez perguntas. As
questões 1 e 2 da entrevista caracterizaram a população de acordo com a
profissão (tempo de atuação e cursos de Pós-graduação na área da saúde), as
questões 3 a 6 investigaram a percepção do enfermeiro a respeito do efeito da
música para o alívio da dor do RN, e as questões 7 a 10 foram relacionadas à
utilização da música como tecnologia para aliviar a dor do RN no cotidiano da
enfermagem. A autorização prévia para realização deste trabalho consta do
parecer nº 100606\10, da Comissão Científica e de Ética da instituição sede do
estudo. Para preservar o anonimato, foi atribuída às enfermeiras a letra E,
seguida de número ordinal das entrevistas. Os dados foram organizados em duas
categorias: percepção do enfermeiro sobre o efeito da música para alívio da dor
do RN e utilização da música para alívio da dor em recém-nascidos no cotidiano
da enfermagem. Resultados: Os sujeitos eram do sexo feminino, com idade
entre 23 e 46 anos; oito com tempo de atuação na UTIN de um ano e duas com
mais de 22 anos de experiência na UTIN. No tocante aos cursos de Pósgraduação, nove enfermeiras possuíam cursos de Pós-graduação, oito lato sensu
e uma stricto sensu nas diversas áreas da saúde. Metade delas era especialista
em

pediatria

e

neonatologia.

As

demais

possuíam

especialização

em

farmacologia, materno-infantil, Programa Estratégia Saúde da Família (ESF), e
UTI adulto, uma delas era mestre em saúde da criança e do adolescente. A
respeito da percepção dos sujeitos sobre a música para alívio da dor do RN, oito
das enfermeiras referiram acreditar na eficácia da música: A música produz a
sensação de bem-estar e, com isso, ocorrerá a liberação de opioídes endógenos.
(E1) Acredito que a música seria um item a mais para tranquilizar e relaxar o
bebê. Reduz o estresse, ajuda a aliviar as tensões e a dor. Dessa forma, melhora
a qualidade de vida do RN. (E2) Acho que a música tem um poder incrível no
cérebro humano. Existem vários estudos que comprovam. Logo, acredito que
traria benefícios também ao RN, já que este tem o sentido da audição presente.
(E6). Quanto à experiência da enfermeira com a utilização da música como
tecnologia para atenuar a dor do RN na UTIN, apenas três descreveram
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experiência sobre o assunto: Em outra unidade neonatal, particularmente, a
música clássica era usada na unidade durante os procedimentos. Percebi que
tanto os profissionais, como o bebê, se beneficiaram com a música. (E1) Já tive
experiência com a música na neonatologia e acho que traz benefícios para o RN
e a equipe profissional, principalmente para a equipe de enfermagem que lida
diretamente com o bebê. (E2) Acho que a música é uma forma de tecnologia
viável na UTIN, pois já vi pesquisas sobre isso, mas sinceramente não tenho
experiência em falar do assunto, acho necessária mais divulgação, e estudo
sobre isso. (E3)Não, nunca tive experiência com a música dentro da UTIN. (E6)
Parte das enfermeiras demonstrou interesse pela utilização da música para o
alívio da dor do RN no cotidiano da enfermagem, dentro da UTIN: Acredito que a
música pode aliviar sua dor, através do seu efeito tranqüilizador. (E2) Eu,
particularmente, utilizaria a música como uma tecnologia para aliviar a dor do RN
na UTIN, mas é necessário mais estudo e treinamento, pois me sinto
despreparada. (E3)A música produz a sensação de bem-estar, podendo trazer o
alívio da dor do RN. Por isso, utilizaria a música na UTIN. (E4) A música relaxa e
tranquiliza o ser humano, principalmente nos momentos de estresse. Imagine o
RN que acaba de nascer, como a música pode trazer muitos benefícios, acho que
até aliviar a dor. (E5) A música tem um poder incrível no corpo humano, logo
acredito que traz benefícios na dor do RN, já que este tem o sentido da audição
presente. (E6) A música ajuda a aliviar as tensões e a dor, por isso utilizaria nos
RN da UTIN. Mas, é necessário um treinamento. (E7) Conclusão: Este estudo
abordou um tema que se delineou na utilização da música como forma de
tecnologia para o alívio da dor do RN. Os resultados encontrados nesta pesquisa
indicaram que as enfermeiras possuíam percepção sobre a aplicabilidade da
música como tecnologia para o alívio da dor do RN. Contudo, não a utilizava na
UTIN como forma de aliviar a dor do RN, ademais demonstraram-se disposição
para sua utilização como forma de tecnologia, o que sinalizou o potencial para o
uso dessa tecnologia na UTIN. Para tanto, é necessária evolução das pesquisas
no sentido de identificar, disponibilizar e divulgar os equipamentos e as
orientações adequadas aos profissionais de enfermagem. A utilização da música
como tecnologia associada às relações humanas aprimora a construção do saberfazer, contribuindo para um “novo olhar” e cuidado, respaldados em uma
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assistência mais humanizada. Referências: 1. Bittencourt WS, Marcos AS, Suseli
FP, Daniele L. O efeito da música clássica no alívio da dor de crianças com
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PERCEPÇÕES DE MÃES DE PREMATUROS QUE INTERNARAM NA
UNIDADE NEONATAL: O QUE É BOM E O QUE PODE MELHORAR1
Nascimento MHM2. Teixeira E3, Kajitani DTS4, Lopes FES4, Júnior AMF5
Resumo
Percepção significa trazer as informações de certos acontecimentos dos meios
exteriores e internos através de mecanismos sensoriais. Não se trata apenas do
simples registro do real, mas, sim, de um recorte seletivo da realidade onde
informações são incluídas e outras excluídas. Neste estudo elegeu-se como
objeto as percepções sobre a vivência e os cuidados de enfermagem prestados
aos filhos prematuros que internaram em uma Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal (UTIN) de um hospital de grande porte em Belém-PA. Normalmente, os
pais, chamados de autores ou observadores, não estão preparados para a
separação pais-filho¹ A idéia alimentada durante toda a gestação é a de que logo
após o parto o filho será levado para casa para assim receber todos os cuidados
e carinhos possíveis: carinhos paternos, maternos, etc. Entretanto, quando esta
idéia é quebrada o RN sofre do que se denomina “privação materna”² que
significa a falta de intimidade, do afeto, do conforto da amamentação, entre outras
privações que o bebê tem; tais aspectos são importantes para o desenvolvimento
físico e mental deste último.² A comunicação pais-filho durante a estadia do filho
na UTIN é facilitada e bem aproveitada quando a equipe de saúde apóia e ajuda
os pais a manter ou até mesmo iniciar um certo apego e vínculo com o bebê. Por
1
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outro lado, é natural que os pais expressem preocupação com o modo que seus
filhos prematuros serão cuidados. Frente ao exposto este estudo justifica-se pelo
fato de buscar ouvir as mães de prematuros com vistas a pensar demandas de
cuidados de enfermagem a partir de situações vividas por estes, situações que
podem interferir na relação com o bebê e entre eles mesmos, pois há a
expectativa de levar o filho para o convívio domiciliar e este sentimento acaba
sendo substituído, pois agora tem um prematuro na UTIN necessitando de
cuidados especiais que não serão realizados pelos pais, e sim por uma equipe de
profissionais

específicos;

dentre

esses

se

encontra

o/a

enfermeiro/a,

intermediador/a da relação entre pais/bebes. Os cuidados de enfermagem são
essenciais tanto para que os pais se tranqüilizem com o nascimento de um filho
prematuro quanto para o próprio prematuro. E esses cuidados podem ser
desenvolvidos a partir das concepções que envolvem os procedimentos e as
técnicas e a outra concepção que está relacionada aos sentimentos, criatividade e
intuição. A interação com a família de uma forma harmoniosa é uma estratégia
positiva e o enfermeiro pode utilizá-la no planejamento das suas ações³. A
ansiedade, insegurança e culpa são as principais emoções dos pais quando vêem
o filho na UTIN. Sabendo que o tempo de hospitalização, nesses casos, é
prolongado e que a sobrevivência dos pequenos é tal qual uma luta diária, a
família se torna mais exigente às assistências do enfermeiro. O objetivo principal
do estudo é descrever as percepções das mães sobre ter um filho prematuro na
UTIN e analisar sob o ponto de vista das mães os cuidados de enfermagem
prestados a seus filhos prematuros internados em uma UTIN; como específicos:
descrever os sentimentos das mães em relação a ter um filho prematuro;
identificar como se deram as orientações, os esclarecimentos e o suporte
emocional às mães pela equipe de enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo
com abordagem qualitativa. A abordagem qualitativa baseia-se na premissa de
que os conhecimentos sobre os indivíduos só são possíveis com a descrição da
experiência humana tal como ela é vivida e tal como ela é defendida por seus
próprios autores4. A pesquisa foi desenvolvida no Setor Mãe Canguru da
Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, por acolher os recém nascidos
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prematuros que estiveram internados na UTIN, juntamente com seus pais; neste
cenário os bebes necessitam ganhar peso suficiente para receber alta hospitalar.
A escolha do campo se deu pelo fato de ser um local onde o acesso aos pais é
mais fácil. Os sujeitos da pesquisa foram seis mães de recém nascidos
prematuros, que foram selecionadas a partir dos seguintes critérios: mães de
prematuros vivos, com idade gestacional igual ou menor que 34 semanas que
foram internados na UTIN do hospital local da pesquisa; mães que demonstraram
boa receptividade e desejo de participar da pesquisa e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados se iniciou após aprovação
do projeto pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado do Pará (UEPACampus IV- Enfermagem - Protocolo 0056.0.321.000.09). A pesquisa foi
desenvolvida em três etapas: na primeira etapa buscou-se conhecer o setor Mãe
Canguru da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e escolher as mães
que atendessem ao perfil estabelecido; na segunda etapa conversou-se com as
mães que atenderam ao perfil explicando a pesquisa e obtendo a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em caso de aceite; na terceira etapa
realizaram-se entrevistas semi-estruturadas com as mães guiadas por um roteiro
com perguntas abertas. Os dados foram analisados pela técnica de análise de
conteúdo categorial-temática. Da análise do conteúdo emergiram seis categorias.
Primeira Categoria: “Sentimentos das mães durante o período de internação do
seu filho na UTIN”. As mães relataram sentimentos de medo (de “perder” o filho),
tristeza (com a gravidade do filho) preocupação (de não poder ver o filho
diariamente devido à residência ser em um município distante da cidade), culpa
(pelo filho ter nascido prematuro e ter que ficar internado, sofrendo). O medo pode
estar diretamente relacionado tanto com o ambiente desconhecido como também
ao desconhecimento da real situação do filho, levando as mães a imaginar o pior5.
A gestante ao conhecer uma criança em condições diferente da esperada, muitas
vezes, expõe um sentimento de culpa por acreditar ser a desencadeadora de tal
acontecimento. Segunda Categoria: “impressões das mães acerca do Projeto
Mãe Canguru”.
As mães revelaram satisfação de estarem inseridas no método canguru, visto que
possibilita maior interação entre mãe e filho. O método canguru vem contribuindo
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para o fortalecimento do binômio mãe-filho6. Terceira Categoria: “apoio emocional
que as mães recebem no período da internação do filho na UTIN”. Segundo os
relatos, há deficiência de apoio às mães por parte da enfermagem; os relatos
sobre apoio identificados apontaram que essa ação por parte da enfermagem é
realizada de forma isolada, só para as mães com o filho em situação mais grave.
Quarta Categoria: “relacionamento das mães com a enfermagem”. As mães
apontam que o ambiente da UTIN interfere no relacionamento com a
enfermagem. No entanto, a enfermagem minimiza os impactos e busca interagir
com as mães. Quinta Categoria: “pontos positivos e negativos dos cuidados de
enfermagem ao filho prematuro”. As mães salientam como positivo os cuidados
prestados pela enfermagem do turno da manhã, pois as enfermeiras são mais
dedicadas e atenciosas para com os prematuros; como negativo salientaram que
nos outros turnos não se mantém o mesmo padrão de cuidados. No geral, a
equipe de enfermagem da UTIN cuida dos prematuros com carinho, amor e
dedicação. Sexta Categoria: “orientações recebidas pelas mães da equipe de
enfermagem acerca da saúde do filho prematuro”. Informaram que, com as
orientações aprenderam sobre o banho do seu filho prematuro, que a “chupeta”
pode atrapalhar a amamentação, a forma adequada de trocar fralda, aprenderam
também a se interessar pelo estado de saúde do seu filho. Conclui-se que as
percepções das mães sobre a vivência e os cuidados de enfermagem prestados
ao filho prematuro são múltiplas e pendulares, pois há aspectos positivos e
negativos e assim, há aspectos bons e outros que podem melhorar. Os cuidados
devem estar presentes desde o acolhimento da família até o momento da alta dos
prematuros, visto que a hospitalização é uma fase de difícil adaptação, gerando
os mais variados sentimentos; a equipe de enfermagem deve ser mediadora e
ajudar mães e pais nesse momento, para favorecer a manutenção do equilíbrio
para que possam se integrar aos cuidados e criar e/ou fortalecer o vinculo entre
eles e com seus filhos prematuros. Diante do exposto vale ressaltar a
responsabilidade que a enfermagem possui de envolver as mães na assistência
aos prematuros pela dificuldade evidente, entretanto sugere-se que esses
cuidados sejam incrementados com ações sistematizadas e humanizadas como
propõe o “método canguru”.
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DeCS: Mães, UTI neonatal, Enfermagem
Nº Protocolo Comitê de Ética em pesquisa: Protocolo (0056.0.321.000.09).
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PERCEPÇÕES E CONCEPÇÕES DE ENFERMEIROS FRENTE AOS
COMPORTAMENTOS

SUICIDAS

ENTRE

ADOLESCENTES:

RELATO DE EXPERIÊNCIA
Mendes LP1, Leite EO², Siqueira CA³, Halboth NV 4, Firmes MPR5

Introdução: O comportamento suicida é composto por manifestações de idéias
suicidas o que determina a presença de pensamentos e planos de acabar com a
própria vida; a tentativa de suicídio ato decorrente de danos contra si mesmo e o
suicídio intencional caracterizado como qualquer lesão auto-provocada, pela
própria pessoa, com o intuito de morrer e cuja consequência é a morte. Entre
aqueles que tentam suicídio é comum a presença de doenças psiquiátricas como
a

depressão,

alcoolismo

e

uso

de

drogas,

desemprego,

término

de

relacionamento amoroso, morte de ente querido, simbolismo e fatores culturais,
disponibilidade e familiaridade que a pessoa tem com o método, imitação dentre
outros fatores. De acordo com a Organização Mundial da Saúde o suicídio é uma
dez principais causas de morte na população geral, sendo uma das três principais
causas se considerarmos apenas a população entre 10 e 24 anos de idade.
Historicamente o grupo de maior risco para o suicídio sempre foi a população
idosa, porém, entre adolescentes este risco vem aumentando expressivamente
em todo o mundo, inclusive no Brasil, onde a taxa de suicídios neste grupo
cresceu 1900% em 20 anos. Isso pode estar presente devido à adolescência ser
uma etapa de transição entre a infância e a fase adulta, caracterizando-se esta
por transformações somáticas, psicológicas e sociais de crescimento e
desenvolvimento. No entanto, na maioria das vezes este fenômeno é passível de
1- Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM);
2- Enfermeira Graduada pela UFVJM;
3- Acadêmica de Enfermagem da UFVJM;
4- Professora de Psicologia da Saúde – Departamento de Ciências Básicas – UFVJM; Doutoranda em Saúde da Criança e
do Adolescente pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG);
5- Professora de Saúde da Criança e do Adolescente – Departamento de Enfermagem - UFVJM.
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prevenção estando presente nos profissionais enfermeiros um papel importante
na detecção de comportamentos suicidas e na sua prevenção. Objetivo: Por
levar em consideração este fato, a presente pesquisa buscou como objetivo
conhecer as percepções e concepções dos profissionais de enfermagem frente
aos comportamentos suicidas entre adolescentes e a assistência prestada a
esses pacientes, em especial no que se refere às ações preventivas.
Metodologia: Foi uma pesquisa qualitativa, social, investigativa tendo como
sujeitos de pesquisa enfermeiros de uma cidade do Alto Vale do Jequitinhonha Minas Gerais. A coleta de dados foi realizada através de uma entrevista semiestruturada e individual contendo cinco questões norteadoras referentes a
temática do suicídio, sendo as perguntas gravadas em áudio e transcritas para o
papel e posteriormente submetidas a análise de conteúdo.Também, foram
observadas as reações corporais desses sujeitos de pesquisa frente ao tema
suicídio. Antes do início do trabalho de campo, houve uma autorização e
avaliação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, que o
aprovou com o número de registro definitivo: 108/07, por estar em conformidade
com a resolução 196/96 do CNS. Todos os entrevistados concordaram em
participar da pesquisa, após terem sido informados a respeito da mesma, e
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: A
pesquisa foi realizada com doze sujeitos de pesquisa, atuando esses em
diferentes níveis de atenção à saúde: Pronto-atendimento (PA), Centro de Terapia
Intensiva (CTI) e Estratégia de Saúde da Família (ESF), sendo dois do sexo
masculino e dez do sexo feminino; com idade entre vinte e três e trinta e nove
anos. Cinco entrevistas não foram realizadas com áudio, devido a pedido dos
entrevistados. Durante a coleta de dados foram identificados diante das perguntas
sobre comportamentos suicidas reações como: voz e mãos trêmulas, nervosismo,
fala rápida e confusa, olhar não direcionado para o entrevistador. O primeiro
aspecto que chamou a atenção, na análise de resultados foi a dificuldade dos
enfermeiros em lidar com o tema. Apenas um sujeito afirmou nunca ter atendido
indivíduos com comportamentos suicidas. Por outro lado, uma entrevistada
afirmou que tais atendimentos são comuns. Alguns dos pacientes atendidos
evoluíram para óbito. Alguns o consideraram um ato impensado, embora outros o
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definiram como bastante planejado. Eles relacionaram os comportamentos
suicidas a uma forma de fuga ou descontrole, à falta de perspectivas, ou ao fato
de o indivíduo ver seus problemas de forma amplificada ou não encontrar solução
para eles. Outros aspectos citados foram a tentativa de “chamar a atenção” e uma
forma de pedir ajuda. Entre as causas para os comportamentos suicidas citaram
problemas familiares, em especial “pressão familiar”, dificuldades financeiras e
transtornos mentais, como depressão, alcoolismo e psicose. Foi lembrado que
além dos fatores emocionais os biológicos também podem estar envolvidos. Com
relação à fase de ciclo de vida em que o suicídio pode acontecer, verificou-se um
desconhecimento de que idosos são grupo de alto risco para o suicídio. Já em
cinco entrevistas os adolescentes foram relacionados com os comportamentos
suicidas. “... a adolescência em si é uma característica para o suicídio...”
(Enfermeiro 2). Foi descrito pelos sujeitos de pesquisa que na adolescência isso
acontece devido aos conflitos familiares, a falta de acompanhamento por parte
dos pais e a não aceitação de namoros dos mesmos, isolamento social, pressão
por parte da comunidade, a não distinção sexual e a depressão. Quanto à
prevenção, todos afirmaram que esta é possível, tendo um sujeito lembrado que
nem sempre. No entanto, embora alguns ressaltassem a importância do apoio
psicológico e de melhorar a auto-estima do paciente e, mesmo, da prevenção
precoce (na infância) a detecção precoce de comportamentos suicidas e
estratégias simples que podem ser desenvolvidas pelo enfermeiro, como a
intervenção breve não foram citadas.”... o suicídio pode ser prevenido sim,
quando tiver condição de trabalhar com adolescentes e vê que este adolescente
está tendo um isolamento social, que não distinguiram a sexualidade ainda ...
intervir na depressão do adolescente...” (Enfermeiro 2). Ademais, grande parte
dos entrevistados afirmaram que o profissional da saúde não tem condições de
atuar preventivamente devido à sobrecarga de trabalho e que prefere não se
envolver com os aspectos psicológicos do paciente. “ ...nós profissionais de
saúde, nós enfermeiros, não temos condição de fazer isso, porque nós estamos
atribulados com o nosso dia-a-dia, já estamos trabalhando com um tanto de
dificuldade...” (Enfermeiro 2). Percebeu-se que é importante orientar todos os
enfermeiros sobre seu papel fundamental na prevenção dos suicídios e
instrumentalizá-los para tal, bem como discutir maneiras de reduzir sua
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sobrecarga no trabalho. Através dos resultados dessa pesquisa foi desenvolvida
capacitação com o tema “Prevenção do Suicídio”

para

enfermeiros das

Estratégias Saúde da Família do município em questão. Sendo abordado a
temática dos comportamentos suicidas, fatores de risco e protetores para os
mesmos, assim como sua prevenção. Encontra-se em fase de planejamento
futuras capacitações sobre o tema em questão para os profissionais do Pronto Atendimento e Centro de Terapia Intensiva dessa cidade, também com a
finalidade de prepará-los para o manejo dos comportamentos suicidas e a sua
prevenção entre os adolescentes.
Referências
Corrêa, H; Barrero, SP.O Suícidio: definições e classificações in: Correa, H:
Barreto, SP. Suicídio: uma morte evitável. Atheneu 2006, SP.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS EXPOSTA AO RISCO
DO HIV- 1, ATENDIDAS EM UMA UNIDADE DE REFERÊNCIA
BELÉM-PARÁ.1
PAMPLONA MCCA1
SERRÃO JM2
PAMPLONA RCA3
CORDEIRO EC4
CARVALHO AC 5

INTRODUÇÃO: No Brasil, observa-se que o crescimento da epidemia da AIDS
atinge os indivíduos, suas famílias e conseqüentemente as comunidades, o que
gera grande impacto social. Os dados epidemiológicos mostram que o número de
portadores do HIV cresceu significativamente em um pequeno espaço de tempo,
sendo o alvo maior os heterossexuais, repercutindo, dessa forma, no aumento da
incidência da transmissão do HIV-1 entre as mulheres. Com o aumento do HIV-1
nesse grupo, as crianças passam a ser alvo da infecção, principalmente no que
diz respeito à transmissão vertical, aumentando vertiginosamente entre esse
grupo. No entanto, o país vem utilizando estratégias para diminuir a transmissão
vertical, o que vem diminuindo a exposição da criança a infecção pelo HIV-1,
quando realizada adequadamente pelos serviços de saúde. OBJETIVOS: O
presente estudo tem como objetivo traçar o perfil epidemiológico de crianças
exposta ao risco do HIV-1, assim como descrever as variáveis epidemiológicas de
mães das crianças portadoras do HIV-1 durante o período gestacional e
descrever a história pré, peri e pós natal de crianças nascidas de mães
portadoras de HIV-1. METODOLOGIA: O tipo de estudo é Descritivo com
1- Profª Mestra Assistente IV, doutoranda da Universidade do Estado do Pará (UEPA)..
2- Profª Especialista Auxiliar IV da (UEPA).
3- Acadêmica do 3º ano curso de psicologia da Universidade Federal do Pará.
4- Acadêmica do 4º ano curso de enfermagem da (UEPA)
5- Acadêmica do 4º ano curso de enfermagem da (UEPA)
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abordagem quantitativa, sendo o cenário da pesquisa, a UREMIA (Unidade de
Referência especializada Materno Infantil e Adolescência - Programa Pediatria
DIPE) local aonde são atendidas crianças exposta ao risco do Hiv-1. A amostra
refere-se a 67 crianças inscritas no serviço para início do controle de sua
exposição no período de novembro de 2010 a fevereiro de 2011, onde foi traçado
o perfil destas crianças. A coleta de dados foram realizadas a partir de entrevistas
realizadas com mães de crianças contendo antecedentes pré e peri e pós natal
permitindo desta forma a sua caracterização.Alguns dados foram consultados
junto aos prontuários, quando necessário.Foi dado o tratamento estatístico as
informações a partir do programa SPSS. O presente estudo obedeceu as
Resoluções 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) tendo sido
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos do
Curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará, fazendo parte da
minha tese de doutoramento em andamento. O responsável legal das crianças foi
informado acerca dos objetivos do projeto de forma detalhada e, após o aceite em
participar do estudo, assinou o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido.
RESULTADOS:

Das

crianças

expostas

ao

risco

do

Hiv-1

44,78%(30)

corresponde ao sexo masculino e 55,22%(37) ao sexo feminino, sendo
procedente da capital e região metropolitana de Belém, 28,36% (19) e 71,64%
(48) do interior do estado, este contingente maior deve-se ausência deste serviço
de saúde nestes locais o que mobiliza o deslocamento da população para busca
de tratamento. Em relação às variáveis epidemiológicas sociais das mães, a
grande maioria 46.27% (31) possui ensino fundamental incompleto, 11,94%(8)
possui ensino fundamental completo,19,40% (13) possui ensino médio completo e
19,40% (13) o ensino médio incompleto.Quanto a renda familiar, 61,20%(41) das
mães recebem menos de um salário mínimo, sendo 29,80%(20) recebem de um
a três salários e um percentual menor recebem 9%(6) mais de três
salários.Quanto a história pré – natal das crianças, 97,01% (65) de suas mães
foram acompanhadas no serviço pré – natal, no entanto destas, somente 43%
(28) tiveram acima de seis consultas, as demais corresponde a 57%(37) de mães
que tiveram menos de seis consultas durante o pré- natal. O mínimo preconizado
pelo programa de Humanização Pré – natal e nascimento são de seis consultas,
sendo uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro
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trimestre1. Quanto a descoberta da soropositividade materna 43,28 %(29)
descobriram antes da gravidez, sendo um número maior de 46,27% (31) que
descobriram durante a gravidez, dado este rastreado pela sorologia para HIV-1 e
2, exame preconizado no protocolo de assistência pré – natal instituído pelo
Ministério da Saúde.Na descoberta as mães relataram que foram surpreendidas
após

o

resultado

do

teste

sobre

a

sua

soropositividade,

não

tendo

aconselhamento propriamente dito sobre o mesmo, sendo o exame solicitado
junto com os demais outros exames solicitados no pré – natal . A descoberta no
parto se deu em torno de 10,45 % (7).Das 65 gestantes que realizaram o pré natal 83,08% (54) realizaram terapia anti retroviral na gestação e 16,92% (11) não
realizaram. O objetivo de reduzir a transmissão vertical faz com que toda gestante
infectada pelo HIV -1 seja medicada com antiretroviral (ARV) independente de
seu estado imunológico2 . Quanto aos dados natais, a maioria de nossas crianças
nasceram de parto cesárea eletiva o que corresponde a 64,18%(43) sendo que
28.36%(19) nasceram de cesárea após trabalho de parto e 7,46% (5) nasceram
de parto normal. A via de parto eleito será determinado pelo médico que
acompanha a gestante seguindo algumas recomendações estabelecidas para a
definição do tipo de parto a ser realizado. Das 67 (100%) crianças todas
receberam terapia antiretroviral neonatal. Quanto o uso do aleitamento materno
após o nascimento 96% (64) não foram amamentadas, sendo que 4% (3) foram
amamentadas, apesar de que depois suspenderam amamentação. Estudos já
realizados discutem que o aleitamento materno representa risco adicional de 7 a
22% de transmissão do HIV-1 3. CONCLUSÃO: O perfil epidemiológico de
crianças expostas ao risco do Hiv-1 atendidas no Programa da Pediatria Doenças
Infecciosas e Parasitárias da Unidade de Referência Materno Infantil e
Adolescência, são na sua maioria crianças oriundas do interior do estado.Porém,
a disseminação da epidemia dos grandes centros urbanos para áreas interioranas
vem acontecendo pelas mudanças econômicas que o país vem acompanhando.4.
As crianças são filhos de mães pobres, concentrando uma renda familiar menor
de um salário mínimo e algumas até três salários. O percentual do nível de
escolaridade maior foi às mães com ensino fundamental incompleto o que as
expõe a contrair determinadas doenças dificultadas pela impossibilidade do auto
cuidado no que diz respeito a sua prevenção 5. Existe uma relação bem próxima
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do baixo nível de escolaridade com a renda familiar das mães destas crianças,
sendo o que talvez possa justificar subempregos que estas mães têm e como
conseqüência salários irrisórios, devido à baixa escolaridade. Mães em torno de
43,28 % (29) já conheciam sua soropositividade antes desta gravidez, já tendo
após a descoberta de um a três filhos no máximo. A situação revelada sobre a
descoberta da soropositividade das mães neste estudo reforça necessidade do
aconselhamento pré- teste a todas as gestantes durante o pré- natal tornando
ciente a mesma sobre qual exame está realizando, e não apenas sua solicitação
sem orientação, afim de que em qualquer resultado positivo não seja
surpreendida por não saber sequer de sua solicitação. Observa-se que medidas
profiláticas para reduzir a transmissão vertical das crianças deste estudo foram
realizadas, como a quimioprofilaxia aos 100% (67) dos recém – nascidos e as
gestantes, sendo somente 83,08%(54). Os esforços devem ser concentrados para
melhorar a qualidade da assistência pré – natal, pois só assim serão possíveis
intervenções precoces, pois uma atenção pré – natal de qualidade e humanizada
é fundamental para o binômio mãe e filho. Apesar de no Brasil vir ocorrendo
aumento no número de consultas de pré – natal este indicador na nossa região
ainda continua sendo baixo. Um percentual significativo de 57%(37) das mães de
crianças com números de consultas inferior a seis.Nossos serviços de saúde
precisam dispor de uma rede organizada para atenção obstétrica, porém para
isso faz- se necessário provisão de recursos necessários, profissionais
qualificados e infra-estrutura adequada da rede primária de serviço no que diz
respeito a atenção pré- natal. O esforço precisa ser coletivo onde a atenção deva
inserir ações de promoção e prevenção da saúde da gestante, além de
diagnóstico e tratamento os problemas que possam vir a ocorrer no período
gestacional.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PNEUMONIA EM MENORES DE 5
ANOS INTERNADAS EM UM HOSPITAL MUNICIPAL
Santana KC,1
Silva MA,2
Evangelista MAP,3
Arrivabene KCS,4
Maciel JKS,5

INTRODUÇÃO A pneumonia pode ser definida como uma inflamação do tecido
pulmonar, isto é, dos alvéolos e vias aéreas próximas. É uma doença que afeta
todas as faixas etárias e pode ser fatal naqueles muito jovens e nos idosos
(THOMSON; SKINNER; PIERCY, 2002). Os principais sinais e sintomas são
geralmente sugestivos para o surgimento rápido e repentino da doença. A dor
pode estar associada primeiramente à tosse e à respiração profunda, e por fim,
pode estar presente na respiração calma, durante a falta de ar (PRYOR;
WEBBER, 2002). Boa parte dos pacientes com pneumonia apresentou sintomas
clínicos peculiares, caracterizados por tosse, febre, taquipnéia, creptos e
alterações na intensidade e qualidade do murmúrio vesicular. São conhecidos
vários fatores de risco para pneumonia, dentre eles estão: fatores demográficos,
estudos comprovam maior risco para o sexo masculino em menores de um ano;
riscos socioeconômicos, renda familiar e instruções dos pais; fatores ambientais,
poluição atmosférica e intradomiciliar; fatores nutricionais, baixo peso ao nascer,
1
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desnutrição, desmame precoce e deficiência de vitamina A; dentre outros como
vacinação deficiente, pois, várias doenças preveníveis por vacinação estão
relacionadas com infecções respiratórias graves (SILVA et al., 2000). Ela continua
sendo a maior causa de morte por doenças infecciosas no mundo, apesar de todo
o avanço na área médica e social no decorrer do século e da disponibilidade de
novos antibióticos. A pneumonia bacteriana é a mais freqüente na pediatria,
principalmente em crianças do sexo masculino menores de 5 anos. A causa mais
comum é infecção por bactérias como o streptococcus pneumoniae. A maioria
das crianças tem 4 a 6 infecções respiratórias por ano. Dessas apenas 2-3%
evoluem para pneumonia. Entretanto 80% das mortes por IRA é devido à
pneumonia. Atualmente, a estimativa mundial da incidência de pneumonia em
crianças menores de 5 anos é de cerca de 12 casos/1000 crianças/ano, que
equivale a uma incidência anual de 150,7 milhões de casos novos, dos quais 11 a
20 milhões (de 7 a 13%) necessitam de internação hospitalar devido a gravidade
(CAMARGOS, GUIMARÃES, 2007). No Brasil, as taxas de mortalidade infantil por
pneumonias variam por região, sendo as mais altas no Norte e Nordeste e as
mais baixas no Sul. Com relação ao tratamento e prevenção a principal mudança
é a inclusão da vacina anti-pneumoccócica no calendário vacinal básico da
criança, o que fortalece a defesa das crianças que, por serem muito jovens, não
possuem um sistema imunológico desenvolvido. OBJETIVO Objetivou-se com
este estudo conhecer o perfil epidemiológico de pneumonia em menores de 5
anos de um hospital onde são realizados exclusivamente atendimento de crianças
no município de São Luís- MA. METODOLOGIA O estudo foi do tipo descritivo,
retrospectivo e exploratório com abordagem quantitativa, e foi realizado nos
meses de setembro e outubro de 2010. Foram analisados 50 prontuários de
pacientes atendidos entre os meses de janeiro a julho do ano de 2010 com
quadro de pneumonia, analisados com autorização prévia da Diretoria Geral da
referida Unidade de Saúde. Utilizou-se uma Ficha de coleta de dados com base
nas informações contidas nesses prontuários tendo como variáveis características
como sexo, idade, tempo de internação, fator etiológico e agente infeccioso.
RESULTADOS Os resultados mostraram que 60% dos pacientes atendidos eram
do sexo masculino; 52% possuem idade menor ou igual a 1 ano de idade e 56%
permaneceram internados por um período de até uma semana. O tempo de
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internação em caso de pneumonia infantil, em geral, varia entre 5 a 6 dias.
Conforme pesquisas feitas nos maiores hospitais no Brasil, o tempo de uma
semana, dependendo da gravidade do caso, é suficiente para tratar a patologia,
visto que a criança não possui um sistema imunológico desenvolvido por
completo. Entre os hospitalizados 90% adquiriram pneumonia bacteriana e destes
60% tiveram pneumonia por streptococcus pneumoniae corroborando com
estudos que apontam que as infecções do aparelho respiratório entre elas a
pneumonia bacteriana representaram o grupo mais freqüente de doenças em
estudo de internações de crianças e adolescentes nos hospitais conveniados com
o SUS, nos anos de 2001 e 2002.

A causa mais comum de pneumonia

bacteriana em crianças menores de 3 anos nestes estudos é a bactéria chamada
Streptococcus pneumoniae ou Pneumococo. Este agente etiológico está
intimamente relacionado com a faixa etária (Abrantes et al. 2004). CONCLUSÃO
Atualmente já existe uma vacina desenvolvida para combater o contágio pelo
Pneumococo disponibilizada nos postos de vacinação. Atualmente esta inclusão
da vacina anti-pneumoccócica no calendário vacinal básico da criança se mostra
de suma importância, o que fortalece a defesa das crianças que, por serem muito
jovens, não possuem um sistema imunológico desenvolvido. Contudo, é
necessário conhecer a importância dos fatores de riscos, pois eles sempre estão
relacionados direto ou indiretamente com a baixa imunidade, por isso a
importância de manter a criança com as vacinas em dia e com a alimentação bem
balanceada. A pneumonia possui tratamento e quanto mais rápida for
diagnosticada melhor será o prognóstico.
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PERFIL POPULACIONAL E CONDIÇÃO DE SAÚDE DE RECÉMNASCIDOS
INTENSIVOS

INTERNADOS
DE

UM

EM

HOSPITAL
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CUIDADOS
EM

BELO

HORIZONTE.
Paula CM 1; Duarte ED 2; Lopes TC 3; Ribeiro SNS 4; Silva-Noelly BC5

Introdução:

Nas

ultimas

décadas,

observou-se

grandes

avanços

no

conhecimento científico referente ao atendimento de recém-nascidos (RNs)
criticamente doentes, permitindo modificações na evolução e prognóstico destes.
Atualmente, a redução mais significante na mortalidade neonatal tem sido
observada em RNs prematuros e de muito baixo peso ao nascer (1500g)1. Sabese que o aparato tecnológico vem favorecendo a viabilidade neonatal em idades
cada vez mais precoces tornando crescente a necessidade de se obter serviços
de alta complexidade e pessoal capacitado para atender esta nova clientela
evitando assim a sua morte. O Advento das Unidades de Terapia Intensiva (UTI)
nas décadas de 40 e 50 permitiu fornecer aos neonatos este serviço complexo
tanto em recurso material quanto em humano. Juntamente ao desenvolvimento da
ciência médica, a realização de procedimentos complexos e cada vez mais
invasivos associados a tecnologias cada vez mais potentes promoveu uma
melhoria da assistência a estes pacientes criticamente doentes4. Neste novo
panorama recebe destaque o uso de surfactante exógeno no controle da doença
da membrana hialina, à introdução de novas tecnologias como a ventilação
assistida, o controle de infecções perinatais, dentre outras. No município de Belo
Horizonte (BH), a mortalidade perinatal vem apresentando tendência de declínio
nos últimos anos, especialmente no seu componente perinatal precoce3. Todavia,
mesmo com este progresso, observa-se que a mortalidade neonatal precoce,
primeira semana de vida, continua elevada entre os RNs, colocando estes em
1
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situação de risco2. Somado a isso, tem-se observado uma relevância significativa
destes óbitos devido à maior participação do componente neonatal precoce na
mortalidade infantil e pelos avanços tecnológicos na assistência obstétrica
neonatal, que favorecem a sobrevivência perinatal inclusive em situações de alto
risco. Ressalta-se ainda que há uma necessidade de se restringir os óbitos
neonatais para se atingir as metas de redução da mortalidade infantil, incluídas
nos “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio”3. Sabe-se que diversas patologias
colocam os recém-nascidos em risco e podem estar associadas à internação em
uma a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), dentre elas recebe
destaque as relacionadas a complicações maternas, as referentes à situação de
nascimento e/ou de adaptação a vida extra-uterina. Neste sentido, observa-se a
necessidade de se atentar para o processo de atenção a saúde perinatal no
município de Belo Horizonte, buscando identificar as possíveis falhas na atenção
ao pré-natal e parto aos quais colaborem de alguma forma para o óbito neonatal
potencialmente evitável. Considerando que a UTIN visa prover cuidado aos
pacientes criticamente doentes, faz-se necessário conhecer esta clientela
atendida, as causas que levaram a sua internação e o desfecho desta intervenção
para qualificar e adequar o atendimento em BH de acordo com a necessidade
apresentada por estes pacientes. Objetivo: Caracterizar o perfil populacional e as
principais complicações gestacionais, de nascimento e de admissão de recémnascidos internados em uma UTIN. Metodologia: Trata-se de um estudo
quantitativo descritivo, exploratório e prospectivo realizado no Hospital Sofia
Feldman.

Este hospital é referência para Belo Horizonte (BH), região

metropolitana e alguns municípios no interior do Estado de Minas Gerais no
atendimento aos neonatos, recebendo clientela por meio da Central Reguladora
de leitos da Secretaria Municipal de Saúde de BH (SMSA-BH). Assiste 400 mil
pessoas dos distritos sanitários Norte e Nordeste, realiza cerca de 830 partos ao
mês e possui 41 leitos de UTIN e 26 leitos na Unidade de Cuidados
Intermediários (UCI). Em 2010, 877 crianças foram admitidas na Unidade de
Cuidados Intensivos. Compuseram a amostra 412 neonatos que tiveram sua
primeira internação na UTIN entre dezembro de 2009 a dezembro de 2010. Para
a coleta de dados utilizou-se uma ficha estruturada, preenchida com as
informações presentes no prontuário, referentes ao processo de internação.
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Foram excluídos os neonatos que não apresentavam em seu prontuário o
diagnóstico admissional de internação. Para a análise descritiva dos dados
utilizou-se o software SPSS 19.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Sofia Feldman sob o parecer nº 01/2009, atendendo à
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sobre pesquisas que
envolvem seres humanos. Resultados: Realizaram pré-natal 94,76% das mães
dos neonatos internados e o parto cesárea foi a condição de nascimento
predominante (56,62%). O apgar de 1º minuto foi menor que 7 em 35,93% e o de
5º minuto em 9,32% das crianças admitidas e a intubação ainda em sala de parto
foi necessária para 26,54% das crianças internadas. Em média, a admissão em
UTI ocorreu nas primeiras 7 horas de vida aproximadamente. A população
atendida apresentava baixo peso (75,61%); sendo ≤ 1000g (10%), entre 1001g e
1500g (25,37%) e de 1501g a 2500g (40,24%), prematuridade (79,02%); sendo ≤
32 semanas (43,17%), entre 33 e 36 semanas (35,85%) e formada em sua
maioria por crianças do sexo masculino (54,03%). As anormalidades gestacionais
que podem estar relacionadas a internação são principalmente: trabalho de parto
prematuro (25,49%), infecção do trato urinário (19,85%), eclampsia (19,61%),
outras anormalidades (15,44%), crescimento intra-uterino restrito (12,01%),
sofrimento fetal agudo (11,52%), oligohidrâmnio (9,31%). Os diagnósticos
predominantes a admissão referentes a condições cardiopulmonares foram:
doença da membrana hialina (62,59%), taquipnéia transitória do recémnascido(17,11%); nas condições infecciosas: sepse precoce (16,81%) e em
outras anormalidades destacam-se a prematuridade (79,46%) e o baixo peso
(77,26%). A idade da criança à alta hospitalar variou entre 0 a 210 dias de vida
com média em 26 dias. O desfecho da internação foi domicilio (72,62%),
transferência para o programa de internação domiciliar (15,16%), óbito (9,54%),
transferência para outro hospital (2,44%). Conclusão: Uma das preocupações
atualmente em saúde pública relaciona-se ao aumento dos nascimentos de RNs
prematuros e sua crescente importância como causa de mortalidade neonatal e
infantil. O conhecimento crescente desta clientela muitas vezes atendidas em
uma Unidade de Terapia Intensiva permite reconhecer principais causas que
levaram a internação e ao agravamento da condição de saúde. Mesmo que a
cobertura do pré-natal seja significativa, faz-se necessário a análise da forma

691

como esta rotina vem sendo realizada, já que muitas complicações elucidadas
poderiam ter sido evitadas ou minimizadas como, por exemplo, o quadro de
infecção do trato urinário. Constatou- se que a imaturidade do sistema
cardiopulmonar ainda é um agravante na condição destes pacientes em situação
de risco, influenciando no tempo de internação e os custos dela decorrentes.
Acresce-se ainda que o conhecimento das condições de saúde no momento da
alta para o domicilio podem auxiliar em uma melhor qualidade de vida as estas
crianças que permanecem por longos períodos internadas em UTIN.
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PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO E CLÍNICO DAS INTOXICAÇÕES
EXÓGENAS PEDIÁTRICAS NO BRASIL SEGUNDO DATASUS –
2011.

AUTOR (ES): Abreu TGT1, Viana LS2, Araújo RS2, Silva VM2, Ramos ELA2
INTRODUÇÃO: Intoxicação é a manifestação, através de sinais e sintomas, dos
efeitos nocivos produzidos em um organismo vivo como resultado da sua
interação com alguma substância química (exógena). Sendo assim, pode-se
considerar que é o efeito nocivo produzido quando uma substância tóxica é
ingerida ou entra em contato com a pele, os olhos ou as mucosas
(CAVALCANTE; AMADO; NETO, 2000). No Brasil, a intoxicação aguda constitui
importante problema de saúde pública, particularmente na faixa etária pediátrica e
está vinculada a situações consideradas facilitadoras, incluindo as características
peculiares à faixa etária infantil, os comportamentos inadequados da família ou
outras pessoas próximas e o pouco incentivo às estratégias de prevenção.
Entretanto, os acidentes por intoxicação nem sempre podem se constituir em
negligência do adulto responsável, pois as crianças, após adquirirem capacidade
de locomoção, são muito rápidas e criativas, demorando apenas alguns segundos
para ingerir produtos como materiais de limpeza, medicamentos ou plantas
tóxicas

(SIQUEIRA

et

al.,

2008).

As

intoxicações

exógenas,

portanto

desempenham um importante papel no contexto dos acidentes na infância,
principalmente pela elevada incidência, possibilidade de sequelas irreversíveis,
custos para tratamento imediato e tardio e pelo sofrimento que provocam nas
crianças e em suas famílias. Neste contexto, caracterizar o perfil desses
acidentes pode subsidiar estratégias de prevenção que visem reduzir os índices
de morbimortalidade infantil decorrentes do contato com substâncias tóxicas.
OBJETIVO: Caracterizar o perfil das intoxicações exógenas pediátricas no Brasil
no ano de 2011 em menores de dez anos a partir de dados obtidos no Sistema
Nacional

de

Informação

de

Agravos

de

Notificação

(SINAN),

visando

conhecimento das principais características sobre esse agravo à saúde das
crianças. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo ecológico descritivo sobre o

1. Acadêmica do 7º período de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão.
2. Acadêmico (a) do 7º período de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão.
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perfil das intoxicações exógenas pediátricas em menores de dez anos no Brasil,
no período de 2011 no qual se realizou uma pesquisa sistemática nas bases de
dados do DATASUS - Departamento de Informática do SUS, Ministério da Saúde.
Dessa forma, foram coletados dados a cerca da intoxicação exógena no período
de 2011, para categorizar o perfil desse agravo na faixa etária referida. Foram
analisados os dados anuais do SINAN relativos aos casos notificados do agravo,
disponíveis a partir de 29 de julho de 2011 relativos a esse mesmo ano no
DATASUS. Para fins de analise estatística, utilizou-se Tabwin para Windows
versão 3.6b. RESULTADOS: Dados parciais fornecidos pelo DATASUS e
atualizados em 29 de julho de 2011 indicam que dos 5.436 casos notificados de
intoxicação exógena em menores de dez anos, 21% ocorreram na faixa etária de
um a quatro anos de idade, fato que pode ser justificado com a evolução do
desenvolvimento e crescimento infantil, permitindo as crianças andarem e
adquirirem agilidade, além do que, como já são capazes de alcançar objetos,
manuseá-los, conduzi-los à boca, são quase sempre nesses momentos de
“descoberta” e “entretenimento” que ocorrem as intoxicações, e aliado a essa
situação, os responsáveis tendem a subestimar a capacidade das crianças e
podem deixar substâncias perigosas ao alcance das mesmas, contribuindo para a
incidência do agravo. Quanto à procedência das crianças vítimas de intoxicações,
identificou-se que 86,53% casos ocorreram com crianças residentes em zona
urbana. Quanto a UF de residência, os estados com maior número de notificações
foram São Paulo (17,95%), Minas Gerais (14,66%) e Paraná (14,62%). No que diz
respeito ao gênero, observou-se que 52,22% dos casos de intoxicações envolveu
crianças do sexo masculino. Esse fato pode ser compreendido sob o aspecto
cultural, pois a sociedade tende a permitir que as famílias eduquem com menor
vigilância as crianças do sexo masculino, sendo que os meninos adquirem
liberdade de realizar atividades com menor supervisão direta de adultos mais
precocemente que as meninas, tal permissividade relacionada à educação
masculina tem sido constatada no maior número de acidentes e óbitos por causas
externas registrados nesse sexo. A partir do final do primeiro ano de vida, os
meninos têm o dobro de chance de sofrer injúrias do que as meninas, diferença
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que aumenta com a idade (BLANK, 2005). No que diz respeito à raça, há maior
predomínio de crianças brancas (34,25%), seguidas das pardas (28,69%) vítimas
de intoxicação. Outro item avaliado neste estudo foi o tipo de exposição, que pode
ser classificado em: aguda única, aguda repetida, crônica e aguda sobre crônica.
A maioria das intoxicações (70,95%) foi classificada como aguda única, que
decorre de um único contato (dose única) com o agente tóxico, num período de
tempo aproximado de 24 horas. Os efeitos surgem de imediato ou no decorrer de
alguns dias, no máximo duas semanas. No presente estudo, no que diz respeito
ao agente tóxico, os medicamentos se destacaram quanto à frequência (33,97%)
seguido das intoxicações por produtos químicos de uso domiciliar (14,55%), e os
alimentos

e

bebidas

(10,70%).

A

explicação

para

os

medicamentos

representarem o principal agente tóxico dos casos de intoxicação infantil pode
está relacionada ao elevado padrão de consumo indiscriminado de fármacos, a
guarda de medicamentos ao alcance das crianças, o formato atraente, o gosto
palatável e a embalagem facilmente violável atrelado ainda a características
próprias da idade como a curiosidade e a tendência pela imitação de
procedimentos realizados por adultos. Embora ainda em tramitação no Congresso
Nacional, o projeto de lei que estabelece a Embalagem Especial de Proteção à
Criança – EEPC poderia contribuir, sem dúvida, para a redução desses eventos,
como observado em países desenvolvidos (MARTINS; ANDRADE; PAIVA, 2006).
Outro fator a considerar nos casos de intoxicação por medicamento consiste na
superdosagem ou troca de medicamentos oferecidos à criança por engano.
Orientações sistemáticas aos pais fornecidas por serviços de saúde e farmácias,
quanto à necessidade de verificação de rótulos, dosagens, manutenção dos
remédios nas embalagens originais e administração de medicamentos em locais
de boa visibilidade, poderiam ajudar a evitar erros e superdosagens. No geral, a
maioria dessas intoxicações exógenas resulta em importante morbidade (alta
incidência), porém em baixa letalidade, cerca de 76,63% das notificações em
menores de dez anos evoluíram para a cura sem sequela, porém cabe ressaltar
que apesar da maioria dos casos evoluírem sem óbito, ainda sim, esse agravo é
de extrema importância, as lesões por intoxicação dada sua elevada incidência,
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os custos do tratamento e a possibilidade de sequelas irreversíveis para as
crianças, ocupam um importante papel no conjunto dos acidentes na infância.
CONCLUSÃO: Acredita-se que conhecendo o perfil das intoxicações infantis é
possível constituir subsídios que permitam trabalhar aspectos preventivos e
terapêuticos destas intoxicações, pelo fato de se conhecer a natureza e a
realidade acerca desse tipo de acidente na infância a fim de se formar um
diagnóstico que auxilie na elaboração e implantação de estratégias específicas de
prevenção. Neste contexto, o enfermeiro assume um papel fundamental, atuando
como educador junto à família e a sociedade em geral, mostrando a necessidade
de adotar comportamentos seguros em relação ao ambiente doméstico e á fase
de desenvolvimento da criança, no intuito de reduzir índices de mortalidade e
minimizando aspectos relativos à morbidade deste tipo de acidente infantil. Podese compreender que a prevenção é o caminho mais eficaz para reduzir os altos
índices da intoxicação exógena infantil, para tanto, é preciso que se desenvolvam
programas educacionais desde a pré-escola e junto à comunidade, além do
cumprimento de normas e medidas de proteção junto à indústria farmacêutica e
engenharia civil. Por fim, foi possível entender a relevância de se abordar o tema
a fim de que todos possam exercer a sua coparticipação na preservação da
saúde das crianças, que se encontram em plena fase de crescimento e
desenvolvimento. REFERÊNCIAS: CAVALCANTE, A; AMADO, B; NETO, A.
Comparação entre internações corridas por intoxicação em hospitaisde Maringá e
região x perícia necroscópica. Pediatria. São Paulo, v. 22, n. 4, p. 295-301, 2000.
SIQUEIRA, K.M. et al. Perfil das intoxicações exógenas infantisatendidas em um
hospital especializado da rede pública de Goiânia-GO. Rev. Eletr. Enf. [Internet].
V. 10, n. 3, p.662-72, 2008. BLANK, D. Controle de injúrias sob a ótica dapediatria
contextual. Jornal de Pediatria. V. 81, n. 5, p.123-36, 2005. MARTINS, C.B. G;
ANDRADE, S. M; PAIVA, P.A.B. Envenenamentos acidentais entre menores de15
anos em município da Região Sul do Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro,
v. 22, n.2, p. 407-414, fev. 2006.
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PRÁTICAS DOS PAIS DIANTE DA DOR DO RECÉM-NASCIDO NAS
UNIDADES NEONATAIS
Veiros ACG1, Lima ACR1, Sousa LVD1, Christoffel MM2, Soares RLSF3.

Introdução: A internação e a permanência do recém-nascido na terapia intensiva
traz diversos sentimentos e emoções em sua família, tais como: tristeza, medo,
pena, culpa, impotência, esperança,angústia, impotência, dentre outros. Algumas
vezes, a sensação de perda, culpa e as dúvidas quanto à sobrevivência da
criança tem como conseqüência o afastamento e a criação de uma reação
negativa dos pais quanto ao filho.1 Essa reação pode comprometer o cuidado da
família ao recém-nascido durante a fase hospitalar. O recém-nascido que
permanece internado em UTIN passa por diversos procedimentos invasivos por
vezes dolorosos, repetidamente. No período de internação em UTI, o recémnascido pode chegar a sofrer em média 50 a 150 procedimentos por dia nos quais
pode-se desenvolver a dor.2 Segundo conceito de 1986 da Associação
Internacional para o Estudo da Dor, a dor pode ser descrita como uma
experiência sensorial e emocional desagradável, associada a lesões reais ou
potenciais. A dor no RN pode repercutir em alterações orgânicas e emocionais
expressas por modificações comportamentais e fisiológicas. Tendo em vista isso,
a dor precisa ser identificada, avaliada e tratada, evitando assim, possíveis
complicações para a saúde do recém-nascido, no momento da dor ou
futuramente. Diante de tal fato, é importante a busca por um cuidado humanizado
capaz de ter um olhar diferenciado ao recém-nascido, considerando-o um sujeito,
com suas individualidades, permitindo a ele ter suas relações sociais de forma
plena. Não apenas a equipe de saúde necessita identificar e avaliar a dor
neonatal, mas é importante que a família tenha conhecimento acerca da
manifestação da dor pela criança já que, após a alta hospitalar, o RN fica sob os
cuidados familiares. Além disso, a família, tendo o direito de estar presente em
1
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Professora Doutora em Enfermagem EEAN/UFRJ.

3
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tempo integral com a criança no período de internação hospitalar, pode ter papel
fundamental no alívio e prevenção da dor, agindo em conjunto com a equipe de
saúde. O que motivou esse estudo foi o número de internações hospitalares de
RNs em UTIN e, durante esse processo, a ocorrência de um grande número de
procedimentos invasivos potencialmente dolorosos. Assim como a importância da
participação dos pais no cuidado do recém-nascido na prevenção da dor.3 Objeto:
práticas dos pais frente a dor do recém-nascido nas unidades neonatais.
Objetivos: Identificar as práticas adotadas pelos pais diante da dor do recémnascido nas unidades neonatais; Analisar as práticas adotadas pelos pais diante
da dor do recém-nascido nas unidades neonatais. Metodologia: Trata-se de um
estudo descritivo, qualitativo. Foram entrevistados 45 mães e pais de recémnascidos internados na unidade de terapia intensiva neonatal ou na unidade
intermediária de duas maternidades municipais do Rio de Janeiro. A coleta de
dados foi realizada através de entrevista gravada em áudio MP3, tendo como
base um roteiro semi-estruturado. Da análise, emergiram as categorias: A
sensação de incapacidade diante da dor; Chamando “alguém que saiba cuidar”;
Acalentando para aliviar a dor; Buscando Medidas farmacológicas para o alívio da
dor. Os aspectos legais foram respeitados, observando-se a Resolução 196/96,
do Conselho Nacional de Saúde. Antes das entrevistas, os pais assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As respostas foram tratadas de
forma anônima e confidencial, em nenhum momento foi divulgado o nome do
entrevistado. O projeto de pesquisa foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de
ética da Prefeitura do Rio de Janeiro (CEP/SMSDC-RJ) Resultados: Os pais
identificam que seus filhos sentem dor. Referem os procedimentos invasivos
como principal fonte dessa dor durante a internação. A participação da família no
cuidado ao recém-nascido é importante para a melhora da condição de saúde da
criança, assim como para minimizar a dor. Ao serem questionados sobre o que
fazem diante da dor de seus filhos, alguns pais responderam que não sabem o
que fazer e referiram que não se sentem capazes de amenizar a dor ou de cuidar
da dor. Então, constatou-se que esses pais não receberam instruções adequadas
de como proceder para amenizar a dor de seus filhos. Já que atitudes dos pais
como o toque, conversas, pegar ao colo, cantar para o bebê auxiliam em seu
conforto. Orientar e encorajar os pais a essas atitudes pode ser uma alternativa
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para diminuir os prejuízos da dor. Os resultados apontaram ainda que existem
diferenças entre as práticas do pai e da mãe em relação à dor do prematuro.
Todos os pais homens entrevistados, (6) 100%, relataram chamar algum
integrante da equipe de saúde (médico ou enfermeira) assim que perceberam que
seu filho estava com dor. Chamar os enfermeiros ou algum integrante da equipe
de saúde pode ser uma atitude vinculada ao medo do estado crítico do recémnascido. Assim, os pais podem temer a manipulação de seu bebê, julgando não
serem capacitados para lidar com a aparelhagem tecnológica específica da UTIN
e com a fragilidade do recém-nascido. Entretanto, por mais que seja adequado
pedir auxílio à equipe de saúde, o cuidado com o bebê é determinante do
estabelecimento de vínculo entre os pais e o bebê e precisa ser estimulado. Já
entre as mães (39), apenas (11) 28% delas, relataram chamar algum integrante
da equipe de saúde como primeira atitude em caso de dor de seu filho. Como
primeira atitude, as mães fazem carinho, conversam com o bebê ou cantam para
ele. Os pais relatam ainda que desejam a utilização de medicamentos para
redução da dor de seus filhos, citando-os muitas vezes como única alternativa
para a diminuição da dor. Conclusões: A atividade de educação dos pais, assim
como o acolhimento da família deve ser realizada pela equipe de saúde, visando
o cuidado não apenas da criança, mas de toda sua rede social. A internação de
um bebê e a sua permanência, muitas vezes por tempo prolongado, na
hospitalização, traz sentimentos e emoções a sua família. A realização de
procedimentos dolorosos traz sentimentos como o desespero e expressões como
o choro. Essas reações dos pais devem ser compreendidas pelos profissionais de
saúde, que precisam oferecer apoio já que o diálogo dos profissionais com os
pais pode facilitar o processo de vinculação pais-bebê que comumente é
comprometida. A participação da família no cuidado ao recém-nascido é
importante para a melhora da condição de saúde desse bebê. Os profissionais de
saúde necessitam, portanto, entender os fatores que facilitam e que dificultam a
participação dos pais no cuidado da criança internada para ter a possibilidade de
promovê-la. O envolvimento dos pais na tentativa de minimizar a dor, assim como
os efeitos desta, deve existir.
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PRÁTICAS EDUCATIVAS SOBRE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
E COMBATE À VIOLÊNCIA NA ESCOLA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA1
1

CORTEZ, JCA; 2SILVA, EC

INTRODUÇÃO: A escola possui uma função social e política voltada à
transformação da sociedade e ao exercício da cidadania, o que justifica o
desenvolvimento de ações de promoção da saúde voltadas para a comunidade
escolar1. Criança em idade escolar é sabidamente um grupo de risco, visto
que, se expõem mais à estes e o estágio do desenvolvimento que encontramse as predispõem, pois são mais ativas, estão com maior desenvolvimento
psicomotor e descobrindo as relações sociais2. Portanto, ajudar os alunos a
adotarem um comportamento mais seguro e saudável, deve fazer parte da uma
política interna das escolas. As mortes e traumas decorrentes da violência ou
acidentes aumentam de maneira absoluta em todo o mundo, demandando uma
resposta rápida e organizada do sistema. O ambiente escolar representa uma
importante faceta desse problema, que é multifatorial, a partir do momento em
que crianças e jovens passam grande parte do tempo na escola4,
aproximadamente um terço do dia ou no caminho em direção a esta. A
construção de uma escola segura é uma tarefa complexa, e prevenir acidentes
e violências deveria ser uma preocupação constante. A função da escola é
estimular hábitos de vida saudável, garantir uma boa educação e preparar os
alunos para a vida. Devemos fazer de tudo para tornar o ambiente escolar o
mais seguro possível, propiciando um bom desenvolvimento físico, social,
intelectual e cultural a todos. Segundo as recomendações do Guidelines em
Saúde do Escolar para prevenção de lesões não intencionais, violência e
suicídio dos Centers for Disease Control and Prevention, é fundamental que
todos os profissionais da saúde e educação estejam com o olhar voltado para
os problemas sociais, cientes de sua responsabilidade e adequados às ações
1
2
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preventivas. A promoção da saúde no ambiente escolar é fundamental para o
desenvolvimento integral da cidadania. Outro tipo de violência bastante
frequente nas escolas é o bullying, sendo este um termo em inglês que
significa brigão, valentão e compreende todas as formas de atitudes
agressivas, intencionais e repetidas, sem motivação evidente, provocadas por
um ou mais aluno contra outro(s), causando dor e angústia numa relação
desigual de poder3. Assim, ações como colocar apelidos, ofender, encarnar,
humilhar, discriminar, excluir, ignorar, intimidar, perseguir, agredir, roubar,
quebrar pertences, dentre outros, de maneira repetitiva entre estudantes, bem
como o desequilíbrio de poder caracterizam o bullying nas escolas3. A
segurança no espaço escolar, no que tange ao ambiente físico, emocional e
psicológico, é objeto de constante preocupação de responsáveis, professores e
direção da escola. Não apenas os acidentes na unidade escolar e seu entorno
merecem um constante debate, mas também a multiplicidade de atos violentos
de que são vítimas alunos e professores. A violência presenciada nas escolas
tem influência direta do meio social e familiar em que a criança e o adolescente
vivem, porém com consequências muito mais graves3. OBJETIVOS: Relatar a
experiência de Práticas Educativas sobre a Prevenção de Acidentes e
Combate à Violência na Escola. METODO: Trata-se de um relato de
experiência referente à utilização de práticas educativas sobre prevenção de
acidentes e violência com crianças de 6 a 10 anos de idade numa escola de
ensino fundamental da rede privada da cidade de São Paulo como parte de um
projeto de extensão desenvolvido por duas docentes do Curso de Graduação
em Enfermagem da Disciplina de Saúde da Criança e do Adolescente do
Centro Universitário São Camilo. Este projeto foi sendo construído ao longo do
primeiro semestre de 2010, envolvendo alunos de graduação do 4º e 6º
semestres e efetivados na prática no mês de outubro do mesmo ano. Este
ocorria uma vez por semana, no período vespertino, e atingiu uma média de
200 crianças de ambos os sexos. Para a concretização do projeto, incialmente
foi realizada uma reunião com a diretora da instituição expondo os objetivos e o
método, sendo a receptividade da mesma além do esperado e que
prontamente nos autorizou o inicio das práticas. No primeiro encontro, por
indicação da diretora e aprovação das educadoras, entramos nas salas de aula
para apresentação dos discentes e da atividade proposta, conversando de
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forma descontraída com os alunos sobre o tema acidentes e violência. No
segundo encontro, também em sala de aula, aproximadamente durante uma
hora, utilizamos material didático previamente elaborado pelos acadêmicos,
constando figuras e desenhos ilustrativos, onde os alunos tinham que
identificar o tipo de acidente e descrever a sua prevenção. Estes se mostraram
muito interessados, receptivos, expondo verbalmente, e espontaneamente os
acidentes ocorridos com eles ou com seus familiares no domicilio.
Paralelamente, em outra sala, outra docente abordava a temática sobre
violência, especificamente sobre bullyng. Inicialmente esta docente, em
conversa informal e descontraída, perguntou aos alunos o que eles entendiam
e sabiam sobre o tema. Pode-se observar que os alunos sabiam o que isto
significava e alguns chegaram a dar exemplos de situações ocorridas na
escola. Foi solicitada aos alunos a elaboração em casa de um material sobre o
tema. Em outro momento, estes alunos trouxeram para a sala de aula cartazes
com figuras ilustrativas que caracterizavam o bullyng, sendo compartilhado por
todos com uma rica discussão. No terceiro e quarto encontros, mudamos a
estratégia para extra classe, ou seja, no pátio interno do colégio durante o
intervalo para o lanche. A atividade foi direcionada utilizando-se jogos
interativos, jogos de memória, amarelinha, todos com figuras ilustrativas sobre
acidentes, com duração de aproximadamente vinte a trinta minutos. Após o
término da atividade, enquanto os alunos se dirigiam para as salas de aula, foi
distribuído pelos acadêmicos um folder educativo sobre os acidentes
domésticos para que os alunos compartilhassem com seus familiares.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Ao realizarmos as atividades nessa escola,
constatamos através de manifestações verbais e do comportamento dos alunos
um interesse significativo em participar ativamente dos jogos. Estes
constantemente solicitaram o nosso retorno na semana seguinte. Constatouse, por meio da observação, uma maior descontração e participação dos
alunos quando essas atividades foram desenvolvidas extraclasses (pátio
interno). As manifestações mais presentes foram a competitividade, a
curiosidade, o interesse, a alegria, a euforia e o prazer durante a realização
dessas práticas. Notou-se que os alunos ficavam muito entusiasmados e muito
mais envolvidos à medida que novos colegas aderiam ao jogo, pois aumentava
a competitividade, principalmente entre meninos e meninas. Os alunos de
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graduação que participaram desse projeto manifestaram o desejo de
continuidade, expressaram satisfação, consideraram extremamente válida a
experiência e a contribuição acadêmica que puderam dar a esta instituição.
Podemos constatar, por meio das verbalizações dos alunos, que os acidentes
domésticos ocorridos com os mesmos ou seus familiares, desencadearam
vários problemas como a hospitalização ou provocaram sequelas temporárias
que os impediram de frequentar a escola por um determinado período de
tempo.Em relação ao problema do bullyng, constatou-se que os alunos
estavam inteirados com o assunto e que estas informações, a grande maioria,
eram oriundas da mídia e internet. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A promoção da
saúde no ambiente escolar, a prevenção de acidentes e violência é
fundamental para o desenvolvimento integral da cidadania, portanto, é de
responsabilidade de todos garantirem o bem-estar da criança. A violência
existente na relação entre amigos, no ambiente escolar, às vezes é
considerada como algo bem comum. Este fato é preocupante e merece
atenção especial dos educadores no que se refere à construção do significado
de violência para essas crianças, considerando que tais comportamentos
poderão ser passados para as próximas gerações, já que as crianças
compartilham, reproduzem e repassam significações. Quanto à violência
doméstica, esta constitui um problema de saúde pública, merecendo total
atenção dos profissionais de saúde. Através do brincar a criança pode
desenvolver sua coordenação motora, suas habilidades visuais e auditivas, seu
raciocínio criativo, sua imaginação, sua inteligência, seu amadurecimento,
exercitando-se cognitivamente, socialmente e afetivamente, além de estar em
constante momento de experimentação e aprendizagem. Pensando em ajudar
os alunos a adotarem um comportamento mais seguro e saudável no ambiente
da escola, elaborou-se este projeto que utilizou de estratégias educativas para
prevenir os acidentes domésticos e combater a violência nas escolas.

Descritores: Prevenção de Acidentes. Saúde Escolar. Violência.
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PREENCHIMENTO DOS DADOS DE NASCIMENTO E SITUAÇÃO
VACINAL NA CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA
Abud SM1, Gaíva MAM2, Modes PSSA3

Introdução: A atenção à saúde da criança compreende o desenvolvimento de
ações de prevenção e assistência a agravos com objetivos que, para além da
redução da mortalidade infantil, apontam para o compromisso de prover qualidade
de vida para a criança, através de uma assistência integral e de qualidade(1). A
caderneta de saúde da criança (CSC) é um instrumento importante no
acompanhamento da saúde da criança, pois além de abordar informações sobre
as condições de saúde do recém-nascido, gravidez, parto e o puerpério, traz
orientações básicas sobre uma alimentação saudável, gráficos de perímetro
cefálico por idade, vacinação, intercorrências, espaço para anotações de peso e
de estatura, dentre outras informações. A Caderneta de Saúde da Criança
deverá ser entregue aos pais da criança ainda na maternidade e o seu
preenchimento se inicia no hospital e, se algum profissional identificar recémnascidos nos serviços básicos de saúde sem esse documento deverá
providenciar sua obtenção. A CSC deve ser apropriada pelas famílias para
garantir o cuidado integral de seus filhos e o direito como cidadãos. Mas para que
isso venha a se concretizar, é fundamental o preenchimento dos dados da CSC
pelos

profissionais

de

saúde,

proporcionando

desta

forma,

um

maior

conhecimento do seu histórico de saúde, intermediando diálogos entre os
familiares e os profissionais de saúde, entendendo que estes últimos têm um
papel educativo fundamental. E caso o profissional identifique alguma situação na
CSC que necessite de intervenção ou encaminhamento adequado, não deve
hesitar em realizá-lo o mais rápido possível(2). As informações contidas na CSC
sobre o nascimento da criança e do seu estado de saúde devem ser preenchidas
1

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), docente
do Curso de Graduação de Enfermagem no UNIVAG – Centro Universitário.
2
Doutora em Enfermagem pela Universidade de São Paulo (USP), docente do Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), pesquisadora do CNPq e orientadora.
3 Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), docente do Curso de Graduação de
Enfermagem no UNIVAG – Centro Universitário.
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ainda na maternidade, as quais servirão de referência para as consultas
posteriores de acompanhamento infantil(2). Visando melhorar a qualidade da
assistência prestada à criança em Cuiabá-MT, a Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) propôs como metas para o ano de 2009, a redução da mortalidade infantil
de 16,5 para menos de 12,3/1.000 nascidos vivos e do componente neonatal de
10,3 para 8,6/1.000 nascidos vivos(3), e uma das formas de contribuir para esta
redução, é o preenchimento correto das informações de saúde da criança na
CSC, desde a maternidade até em outros locais onde buscará por atendimento.
Objetivo: Analisar o preenchimento da Caderneta de Saúde de Crianças
menores de um ano no município de Cuiabá/MT, referentes aos dados de
nascimento e situação vacinal. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo
avaliativo, voltado à atenção prestada à criança pelos serviços de saúde, na
perspectiva dos profissionais e das mães ou responsáveis de crianças menores
de um ano. Nesse trabalho apresentamos um recorte dessa pesquisa, em que
enfocaremos o preenchimento na CSC

dos dados de nascimento e situação

vacinal, a partir da observação da CSC. O estudo foi realizado em unidades
básicas de saúde tradicional (UBS) e unidades de saúde da família (USF) na
cidade de Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso (MT). O critério para escolha
das unidades de saúde era haver pelo menos duas ou mais crianças menores de
um ano cadastradas. Após a identificação das unidades que fariam parte do
estudo, foi realizado contato para levantar quais mães/responsáveis atendiam aos
seguintes critérios de inclusão: ser usuário da unidade de saúde selecionada; ser
mãe/responsável por criança menor de um ano de idade cadastrada na unidade
de saúde; ter em mãos o cartão da criança/caderneta de saúde da criança (CSC)
no momento da entrevista e a criança ter recebido pelo menos dois atendimentos
na unidade selecionada. Foram excluídas do estudo as mães/responsáveis com
dificuldade cognitiva e de entendimento para responder ao questionário. Após
aplicação desses critérios foram selecionadas para participar do estudo 18 mães
de UBS Tradicionais e 109 de USF. Para a coleta de dados foi utilizado um
instrumento com questões fechadas, construído e testado pelas pesquisadoras,
com base no referencial Donabediano de avaliação em saúde(4), tomando ainda
como referência a Agenda de Compromisso para a Saúde Integral da Criança e
Redução de Mortalidade Infantil e o Manual para Utilização da Caderneta de
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Saúde da Criança. Durante as entrevistas com as mães/responsáveis, a CSC era
observada para avaliar o registro de dados antropométricos ao nascimento, Apgar
no quinto minuto, tipo de parto e situação vacinal da criança. A coleta de dados
ocorreu de outubro a dezembro de 2010, por meio de visitas à UBS tradicional e
USF ou no domicílio. O estudo seguiu rigorosamente as diretrizes da Resolução
196/96, do Conselho Nacional de Saúde, sendo solicitada a assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido das usuárias participantes da pesquisa,
garantindo-se a confidencialidade das informações e anonimato das mesmas. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário
Júlio Muller, protocolo nº 882/CEP-HUJM/2010. Os dados foram armazenados em
planilha eletrônica e analisados por meio dos recursos de computação do
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®). O tratamento dos dados foi
realizado por estatística descritiva. Resultados: Participaram do estudo 127
mães/responsáveis por crianças menores de um ano, cadastradas na Rede
Básica de Saúde do município de Cuiabá-MT. Destas, 18 (14,17%) eram usuárias
de UBS tradicionais e 109 (85,83%) de USF. Ao avaliar os dados de nascimento
contidos na CSC observou-se que, em 51 (40,15%) delas não havia registro do
Apgar, em 25 (19,7%) não tinha dados referentes ao perímetro cefálico e em 11
(8,7%) não havia anotação da estatura. Entretanto, o peso ao nascer encontravase registrado em todas as cadernetas (100%). Em relação ao tipo de parto
realizado, 44,1% das informações contidas na CSC mostraram que foram
cesárea, 55,1% foram normais e em 0,8% não estava informando. A observação
da CSC mostrou ainda que 44 (34,6%) crianças estavam com a situação vacinal
incompleta para a idade, conforme o calendário básico do município.
Conclusões: A CSC, como instrumento de acompanhamento de saúde da
criança ainda não é utilizada por todos os hospitais que realizam partos. Além
disso, as unidades básicas de saúde precisam buscar estratégias mais efetivas
para manter a situação vacinal das crianças menores de um ano em dia. Acreditase que os resultados desse estudo poderão ser aplicados na prática e subsidiar a
melhoria da qualidade da assistência prestada à criança menor de um ano não
somente no ambiente hospitalar, mas nos vários níveis de atendimento à criança,
como elemento norteador primordial para a avaliação dos serviços. Referências:
1. Erdmann, AL; Souza, FGM. Cuidando da criança na Atenção Básica de Saúde:
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atitudes dos profissionais da saúde. O Mundo da Saúde. São Paulo 2009; 33(2):
150-60. 2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Manual para utilização da
caderneta de saúde da criança. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 3. Cuiabá.
Relatório de Gestão 2009, SUS – Cuiabá-MT. Secretaria Municipal de Saúde de
Cuiabá; 2010. 4. Donabedian, A. La calidad de la atención médica. Definición y
métodos de evaluación. Reimpresión. México, D. F: La Prensa Medica Mexicana,
S. A. de C. V; 1991.
Descritores: Avaliação em saúde; saúde da criança; qualidade da assistência à
saúde.
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AOS

CUIDADOS EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

Parra MV1, Oliveira LARG de2, Farias TO3, Oliveira AP de4, Lima RAG5

Crianças e adolescentes com câncer vivenciam, juntamente com sua família, uma
rápida e intensa transformação no seu modo de vida. Em decorrência da
enfermidade, passam a conviver com o ambiente hospitalar, com os
procedimentos invasivos e dolorosos e com as limitações impostas pela doença.
A assistência à criança e adolescente com câncer envolve medidas de prevenção,
diagnósticas, terapêuticas e de reabilitação. A equipe de enfermagem está
inserida na equipe multiprofissional, devendo desenvolver atividades com esta
clientela bem como com suas famílias, buscando a manutenção do estar
biopsicossocial3 com qualidade de vida. O presente estudo tem por objetivo
identificar o tipo de preparo da equipe de enfermagem para a assistência à
criança e ao adolescente com câncer. Trata-se de uma pesquisa de campo, de
natureza transversal e descritiva, com abordagem quantitativa, com análise
estatística descritiva. Após aprovação de comitê de ética em pesquisa, a equipe
de enfermagem da unidade de internação pediátrica de um hospital especializado,
referência em oncologia situado no interior do estado de São Paulo foi convidada,
nos meses de maio e junho de 2011, a participar do estudo. Utilizamos para a
coleta de dados um questionário estruturado com questões relativas à
caracterização dos participantes com relação ao sexo e idade, formação
profissional, cursos de capacitação/educação permanente e suas contribuições
1
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Preto da Universidade de São Paulo. Professora do Curso de Graduação em
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2
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Ensino Dom Bosco

3

Graduanda do curso de Enfermagem da Faculdade da Alta Paulista, Instituição de
Ensino Dom Bosco

4

Enfermeiro, Graduado na Faculdade da Alta Paulista, Instituição de Ensino Dom Bosco

5

Enfermeira. Professora Titular do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e
Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo.
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para a prática clínica, o cuidado a criança e ao adolescente com câncer nas
diferentes fases do processo diagnóstico e terapêutico, particularmente nos
cuidados paliativos e necessidades para a implementação de tal cuidado.
Participaram do estudo 11 profissionais da equipe de enfermagem, todas do sexo
feminino, sendo 8 (72,7%) técnicos em enfermagem e 3 (27,3%) enfermeiros.
Com relação à idade, 2 (18%) tinham de 21 a 25 anos; 2 (18%) de 26 a 30 anos;
5 (46%) de 31 a 35 anos e 2 (18%) de 36 a 40 anos. Sobre a qualificação
profissional, 4 (36,4%) tinham até 5 anos de formada; 2 (18,2%) de 6 a 10 anos; 4
(36,4%) de 11 a 15 anos e 1 (9,1%) mais de 15 anos. O tempo mínino de trabalho
em oncologia pediátrica foi de 2 semanas e máximo de 16 anos, dos quais 4
(36,4%) profissionais trabalham na área a menos de 5 anos; 2 (20%) de 6 a 10
anos; 4 (20%) de 11 a 15 anos e 1 (9,1%) acima de 15 anos. A respeito de
formação na pós graduação, a totalidade dos enfermeiros, 3 referiram possuir,
todos do tipo lato senso, 1 em obstetrícia, 1 em oncologia e 1 em unidade de
terapia intensiva. Do total de participantes do estudo, 9 (81,1%) referiram ter
realizado um ou mais curso de capacitação na área de enfermagem, sendo que
apenas 4 (36,4%) mencionaram cursos sobre cuidados à criança e adolescente
com colostomia, descarte com lixo e perfurocortantes, cuidados com cateteres
venosos em pediatria, punção venosa periférica em pediatria, técnicas de curativo
em pediatria e transfusão de hemoderivados em pediatria, exceto 1 deles
realizou, além dos anteriores, um curso em cuidados à criança e adolescente em
unidade de terapia intensiva, os demais não relataram os cursos realizados. A
respeito da efetivação dos cursos de capacitação na área de oncologia pediátrica,
9 (81,1%) referiam que ajudou na assistência à criança e ao adolescente com
câncer, especificamente 8 (88,9%) nas habilidades técnicas e 2 (22,2%) na
abordagem com a criança e adolescente. Quando questionados sobre do
significado do cuidar, os profissionais relataram mais de uma alternativa, das
quais 7 (63,6%) referiam-se a realização de procedimentos com técnicas corretas;
6 (54,5%) promoção do bem-estar; 5 (45,5%) ser o trabalho que escolheu; 4
(36,6%) uma arte do cuidar; 4 (36,6%) uma forma de ajudar o cliente; 1 (9,1%)
amor e dedicação; 1 (9,1%) dom de Deus; 1 (9,1%) modo de ser tratado e 1
(9,1%) conjunto de doação. A diferença em cuidar em oncologia pediátrica
comparada a outra especialidade médica foi avaliada por todos os participantes
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como uma área semelhante a todas as outras; no entanto, 6 (54,5%) referiram
que a área apresenta diferença por atender crianças e adolescentes apenas,
sendo que tal clientela é mais dependente do cuidado, 5 (45,5%) ressaltaram que
na área de oncologia pediátrica há maior necessidade do atendimento familiar, 2
(18,2%) relataram ser uma área onde deve conter gestos e atos de solidariedade,
1 (9,1%) definiu que o cuidar em oncologia pediátrica é totalmente diferente do
que nas outras áreas pelas características de crescimento, desenvolvimento,
dependência e pela cronicidade da doença, 1 (9.1%) visualizou a área como
sendo a que mais dá valor na vida, 1 (9,1%) ser a área que depende mais do
cuidado e assistência psicológica e 1 (9,1%) a área que apresenta maior afinidade
entre profissionais, clientes e famílias. Na área de cuidados paliativos, o
conhecimento a respeito da sua definição e ação foi citado por 8 (72,7%) como
cuidados ativos e totais ao pacientes cuja a doença não responde mais ao
tratamento; 2 (18,2%) como intervenções no fim da vida, quando a cura é
irreversível; 4 (36,6%) como cuidados prestados para amenizar o sofrimento da
morte tanto para a criança quanto para a família. Ao serem questionadas sobre as
necessidades durante a assistência a criança e ao adolescente com câncer, 5
(45,5%) referiram precisar de maior conhecimento teórico; 5 (45,5%) competência
profissional; 4 (36,4%) mais educação continuada; 2 (18,2%) saberem mais sobre
as técnicas práticas e 1 (9,1%) escassez de materiais. Sobre as dificuldades no
cuidado da criança e adolescente com câncer e sua família, 9 (81,8%) relataram o
desgaste emocional; 7 (63,6%) ausência de preparo psicológico; 5 (45,5%)
ausência de equipe multiprofissional; 2 (18,2%) o fato de saber do prognóstico
ruim/obscuro; 1 (9,1%) não adaptação; 1 (9,1%) influência pela idade; por ser
criança ou adolescente e 1 (9,1%) participar diretamente da vida da criança ou do
adolesceste e sua família. Diante dos resultados observa-se que a maioria dos
profissionais possui experiência prática na profissão, inclusive na área de
oncologia pediátrica, porém com deficiência de cursos de especializações e
capacitações, principalmente direcionados ao cuidado da criança e adolescente
com câncer e suas famílias com foco no cuidado integral, do diagnóstico ao fim da
vida. Observa-se que as especificidades da criança e do adolescente não são as
ordenadoras dos cuidados. Os participantes mencionam a necessidade de
conhecimentos na área específica, destacando a importância de conhecimentos
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sobre cuidados paliativos. Observam-se as limitações relacionadas ao preparo
psicológico e desgaste emocional, sendo estas as principais dificuldades
mencionadas pela equipe. Ressalta-se que o cuidado em oncologia pediátrica
exige profissionais com responsabilidade, compromisso, preparo adequado e
sensibilidade4, tornando-se indispensável uma estrutura organizacional hospitalar
que forneça tais recursos3. Constata-se que ainda há necessidade de
conhecimento e aprimoramento contínuo da equipe de enfermagem no que diz
respeito a assistência a criança e ao adolescente com câncer e sua família, nas
diferentes fases do processo diagnóstico e terapêutico, incluindo o processo de
morte e morrer, objetivando qualificar a assistência e promover a humanização do
cuidado em saúde.
Descritores: equipe de enfermagem, criança, adolescente, câncer
Referências
1 Brasil. Instituto Nacional do Câncer. Estimativas 2010: Incidência de câncer no
Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde, 2009.
2 Mutti CF, Paula CC, Souto MD. Assistência à saúde da criança com câncer na
produção científica brasileira. Revista Brasileira de Cancerologia 2010; 56(1):
71-83.
3 Paro D, Paro J, Ferreira D. O enfermeiro e o cuidar em oncologia pediátrica.
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4 Amador DD, Gomes IP, Coutinho SED, Costa TNA, Collet N. Concepção dos
enfermeiros acerca da capacitação no cuidado à criança com câncer. Texto
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PREVALÊNCIA DE OBESIDADE INFANTIL EM ESCOLA DA REDE
DE ENSINO PRIVADA E DA REDE PÚBLICA
Arribavene KCS,1
Silva MA,2
Malaquias TCS,3
Santana KC,4
Pinheiro JJG,5

INTRODUÇÃO O termo obesidade não é o mesmo que excesso de peso. O
excesso de peso é definido como peso corporal que excede o peso normal ou
padrão para uma pessoa, baseado em tabelas de peso e altura - o índice de
Quatelet ou índice de massa corporal (SCHACKER, 2004). . A obesidade pode
ser definida, como o grau de armazenamento de gordura no organismo associado
a riscos para a saúde e deve ser considerada uma doença crônica de difícil
manejo. Estudos mais recentes apontam a obesidade como o problema
nutricional de maior crescimento em todo o mundo, chegando a afetar um terço
da população adulta e adolescente. Além disto, pode ser considerada um traço
complexo e multifatorial, que envolve a interação de influências metabólicas,
fisiológicas, comportamentais e sociais. Projeções indicam que não havendo
intervenção, a população americana chegará a 2035 com 90% dos indivíduos
com excesso de peso. No Brasil, dados da Associação Brasileira para o Estudo
da Obesidade-ABESO mostram que aproximadamente 40% da população
brasileira apresenta excesso de peso. Aqui já se evidencia o processo de
transição nutricional e condição social, as crianças passam de desnutridas a
1
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obesas. Isso se deve ao processo de industrialização, ao menor custo de
farináceos quando comparados com o de carnes, frutas e verduras, e à falta de
educação nutricional. Os desnutridos passam a ficar obesos e não eutróficos. A
criança e o adolescente obesos tendem a serem adultos obesos. Em 1995, o
prato das crianças brasileiras era essencialmente composto de feijão, arroz, carne
e salada. A porcentagem de crianças obesas na população brasileira infantil era
de 4%. Em 2005, tomaram espaço a batata frita e as grandes porções de carne
gordurosa, como os hambúrgueres. A porcentagem de crianças obesas na
população brasileira infantil foi para 15%. Com isso, a alimentação ganhou um
excesso de gorduras saturadas e de proteínas, o que eleva as taxas de colesterol
(BERGAMO, 2005). Essas mudanças são determinadas principalmente pelo
desenvolvimento de sistemas de produção e distribuição de alimentos, além do
fenômeno de urbanização, influenciando no estilo de vida (aumento do
sedentarismo) e na saúde da população. A escola é um ambiente crucial para a
promoção da alimentação saudável, pois se caracteriza como um espaço de troca
de informações e idéias. Neste espaço a criança adquire conhecimentos e
habilidades, tem contato com diferentes culturas, alimenta-se e educa-se de uma
forma abrangente. Entretanto, novos problemas surgem quando a criança vai à
escola. Dentre estes problemas, a criança tem que adaptar-se a uma nova rotina
e também decidir o que levar de sua residência ou comprar na escola, onde
ocorre uma maior independência dessa faixa etária, que pode interferir na escolha
e na aceitação da preparação dos alimentos (STURMER, 2004). OBJETIVO.
Diante do exposto se deu a realização deste estudo, tendo como objetivo
determinar a prevalência de obesidade em alunos da 1ª a 4ª série (2º ao 5º ano)
do ensino fundamental de duas escolas de São Luís – MA. METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter prospectivo, com abordagem
quantitativa. O estudo foi realizado em duas escolas, sendo uma de rede pública
e a outra de rede privada, nos meses de setembro e outubro de 2010. A
população foi constituída de todos os alunos da 1ª a 4ª série (2º ao 5º ano) do
ensino fundamental das duas escolas em estudo, sendo que na pública dos 235
alunos matriculados na escola, 2 se recusaram a participar do estudo e 119 não
trouxeram o Termo de Livre Consentimento assinado pelos responsáveis,
totalizando uma participação de 114 alunos; e, na particular, dos 120
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matriculados, 4 se recusaram a participar e 11 não trouxeram o termo assinado
pelo responsável, totalizando 105 alunos. A obtenção de dados deu-se através de
um questionário com perguntas fechadas, aplicado individualmente e de forma
direta, sendo que antes da aplicação foi realizada a mensuração do peso e da
estatura dos alunos para avaliação antropométrica. RESULTADOS Os resultados
mostram que houve maior percentual de entrevistados na faixa etária de 5 a 7
anos tanto na escola pública como na particular, correspondendo a 60,6% e
54,4%, respectivamente. Quanto ao sexo, a maioria foi feminino nas duas
escolas, 66,7% na pública e 50,5% na particular. Quanto à etnia, prevaleceu a cor
parda (57%) na pública, e na privada a cor branca foi a predominante (52,4%).
Quanto à escolaridade dos pais, tanto na pública quanto na privada a maioria
completou o ensino médio, totalizando 59,6% e 44,8%, respectivamente.
Conforme a renda familiar, 70,2% dos entrevistados da pública relataram que
vivem com um salário mínimo, enquanto na particular 72,4% vivem com dois a
seis salários mínimos. O estado nutricional predominante na pública foi normal
(60,5%), sendo que na particular houve um índice maior de sobrepeso (38,1%).
Quanto aos hábitos alimentares, na privada 66,6% de alunos consomem
diariamente frutas; e na pública o consumo maior foi de leites e seus derivados
(84,2%). A preferência alimentar no intervalo escolar, na privada teve maior
percentual quanto ao consumo de suco (70,5%), refrigerante (60,9%), salgado
(58,1%), e na pública, de suco (65,8%), biscoito recheado (48,2%), frutas (35,1%).
CONCLUSÃO Assim percebe-se que a obesidade infantil é um sério problema de
saúde pública, que vem aumentando em todas as camadas sociais da população
brasileira. Prevenir a obesidade infantil significa diminuir, de uma forma racional e
menos onerosa, a incidência de doenças crônico-degenerativas. A mudança de
hábitos alimentares, aspecto essencial no manejo em longo prazo da obesidade,
deve englobar fundamentalmente mudança de valores familiares e aquisição de
conhecimentos. Este é um processo mais lento e com envolvimento da família,
quando se trata de criança, uma vez que a manutenção do peso proporciona uma
melhora notável de composição corporal, já que seu comportamento linear ainda
existe. A educação, no seu sentido mais amplo, é um aspecto bastante relevante
considerando a escola como um local fundamental onde esse trabalho de
prevenção pode ser realizado, pois as crianças fazem pelo menos uma refeição
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no período em que estão na escola, possibilitando o desenvolvimento de um
trabalho de educação nutricional, além de proporcionar estímulo ao aumento da
realização de atividade física. O ideal seria a escola orientar os pais, professores
e alunos a incentivar a educação nutricional dentro da sala de aula.
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PREVALÊNCIA DE ÓBITOS PEDIÁTRICOS EM UNIDADE DE
TERAPIA

INTENSIVA

SEGUNDO

AGRAVOS

E

TEMPO

DE

INTERNAÇÃO
Santos, DMA1
Carvalho, FN2
Sousa, FGM3
Santos, GFL4
Castro, LB5

Introdução: As Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) têm como
objetivo preservar a vida e a integridade de crianças e adolescentes portadores
de patologias graves, mas em contrapartida o número de óbitos nestas unidades
é relativamente maior que em outras unidades hospitalares1. Segundo Brasil2 as
UTI´s são unidades hospitalares destinadas ao atendimento de pacientes graves
ou de risco que dispõem de assistência médica e de enfermagem ininterruptas,
com equipamentos específicos próprios, recursos humanos especializados e que
tenham acesso a outras tecnologias destinadas a diagnóstico e terapêutica. Há
uma procura cada vez maior por leitos em terapia intensiva pediátrica, no entanto,
estas demandas são cada vez maior que o quantitativo de leitos disponíveis, tanto
na rede privada quanto na rede pública. No Estado do Maranhão, por exemplo,
existia, no período dessa pesquisa, apenas uma UTI exclusivamente pediátrica,
embora existissem alguns leitos pediátricos em UTI geral, as quais não dispõem
de intensivistas pediatras 24h por dia. Por outro lado, a mortalidade infantil é um
indicador clássico de saúde de uma população, sendo também considerado um
evento que demonstra a qualidade dos serviços de saúde. Aliada a estas
questões, a prevalência de mortalidade das crianças hospitalizadas em Unidades
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de Terapia Intensiva Pediátrica sofre influências regionais assim como das
características das crianças, dos agravos que levaram as crianças a necessitarem
de internação e do serviço hospitalar que presta a assistência. Dessa forma,
conhecer a prevalência de óbitos e sua relação com as principais patologias é tão
importante quanto conhecer as características clínicas desses pacientes no
contexto hospitalar, pois estas variáveis possibilitam tanto o planejamento como o
gerenciamento dos serviços de saúde. A partir destas assertivas questiona-se:
Qual a prevalência de óbitos de crianças internadas na Unidade de Terapia
Intensiva Pediátrica e a relação com as principais patologias apresentadas por
esse grupo etário? Objetivo: Identificar a prevalência de óbito de pacientes
internados na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica relacionando-as com o
sexo, procedência, tempo de internação e patologias. Metodologia: Estudo
transversal, descritivo do tipo documental com abordagem quantitativa. O local do
estudo foi a Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica de um Hospital Universitário
da região nordeste do Brasil. A Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do
Hospital Universitário estudada foi inaugurada em novembro de 2005 e dispõe de
dez leitos para internação de crianças acima de 28 dias de vida até 14 anos de
idade. No período do estudo este serviço era a única Unidade de Terapia
Intensiva Pediátrica do Estado. A população em estudo foi constituída por todos
os pacientes pediátricos internados na UTI pediátrica, desde o início de seu
funcionamento em novembro de 2005 a outubro de 2010, totalizando cinco anos.
Foram excluídos do estudo os pacientes neonatais que, por falta de
disponibilidade de leitos em unidades neonatais, alguns foram internados na
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. A amostra foi constituída por todos os
óbitos dos pacientes pediátricos registrados nesse período, excluindo-se, portanto
os óbitos neonatais. Os dados foram coletados no livro de registro de entradas e
saídas e no livro de óbitos da UTI Pediátrica, depois inseridos em planilha do
Excel. Utilizou-se da estatística descritiva para análise dos dados calculando a
prevalência de óbitos e sua relação com as variáveis sexo, procedência,
diagnóstico e tempo de internação dessas crianças. Resultados: Foram
analisados os dados de 1.915 internações, sendo excluídas 239 internações, pois
se tratavam de pacientes neonatais, ficando, portanto no estudo 1.676 crianças
internadas. Destas, verificamos que 519 evoluíram a óbito (30,97%) as quais
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foram objeto deste estudo. Desse total, 244 eram do sexo feminino representando
47,01% e 275 do sexo masculino correspondendo a 52,99% dos óbitos. Em
relação à variável idade, constatou-se que 291 crianças que evoluíram a óbito
eram menores de 1 ano de vida (56,07%), 130 (25,05%) tinham entre 1 e 5 anos
e 98 (18,88%) eram maiores de 5 anos. Quanto à variável procedência 309
(59,54%) crianças eram do interior do Estado e 210 (40,46%) da capital ou região
metropolitana. Em relação ao tempo de internação verificou-se que 174 (33,53%)
crianças evoluíram a óbito em até 2 dias de internação, 159 (30,64%) entre o
terceiro e sétimo dia de internação e 186 (35,84%) após o oitavo dia variando
portanto, entre 0 a 75 dias de internação. Das 519 crianças que evoluíram a óbito,
277 (53,37%) apresentaram mais que um agravo sendo que os mais prevalentes
foram: 209 (40,27%) doenças infecto parasitárias; 189 (36,42%) afecções
respiratórias; 109 (21%) doenças cardiovasculares; 100 (19,27%) neurológicos;
49 (9,44%) distúrbios metabólicos; 39 (7,51%) neoplasias; 32 (6,17%) pósoperatório; 27 (5,20%) desnutrição; 26 (5,01%) distúrbios gastrointestinais; 24
(4,62%) genéticos; 20 (3,85%) hematológicos; 17 (3,28%) má formações; 14
(2,70%) hepáticos; 10 (1,93%) renais; 10 (1,93%) desidratação; 5 (0,96%)
encefalopatia; 3 (0,58%) acidentes infantis e 3 (0,58%) reumáticos. Conclusão: a
prevalência de óbitos na UTI pediátrica estudada foi elevada considerando que
30,97% do total de crianças internadas nos 5 primeiros anos de funcionamento
dessa UTIP evoluíram a óbito, índice maior até do que foi apresentado em
pesquisa realizada por Sampaio e Ribeiro³ em uma UTIP do município de Lages
– Santa Catarina, onde a prevalência de óbitos foi de 26,8%. Podemos concluir
que o alto índice de óbitos em até 2 dias de internação (33,53%) é justificável
considerando que a UTIP pesquisada era a única referência no estado no período
do estudo. 59,54% das internações que evoluíram a óbito eram de crianças
procedentes do interior do estado o que demonstra a condição crítica em que
essas crianças estão chegando ao hospital, originado seja pela demora na
disponibilização do leito intensivo devido à grande demanda ou por falhas na
qualidade da assistência prestada nos locais do primeiro atendimento ocasionada
por falta de recursos materiais adequados e/ou humanos qualificados. Mais de
76% das crianças que evoluíram a óbito apresentavam doenças infecto
parasitárias e/ou afecções respiratórias. Doenças muitas vezes evitáveis com
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medidas de educação em saúde ou ações de promoção de saúde, o que devem
ser feitas, principalmente, na atenção primária de saúde. Tais dados devem
subsidiar ações de educação, prevenção e promoção da saúde, as quais devem
ser prioridades nas atividades do enfermeiro no primeiro nível de atenção à
saúde. Os dados apresentados poderão também auxiliar estudos futuros, de
caráter mais específico, assim como na educação continuada e qualificação da
equipe de enfermagem e dos demais profissionais que atuam em unidade de
terapia intensiva pediátrica.
Descritores: Saúde da Criança; Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica; Causas
de morte;
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UNIVERSITÁRIA
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Resumo
Introdução: O Projeto de Extensão Crescer Brincando utiliza o lúdico na
assistência a criança e sua família e é parte do Programa de Integração entre os
Docentes do Departamento de Enfermagem Pediátrica da Escola Paulista de
Enfermagem e o Centro Assistencial Cruz de Malta. Este programa teve inicio em
1992 e visa à promoção da saúde da criança e do adolescente e sua família.
Atualmente o Programa inclui os seguintes projetos: Assistência Integral à Saúde
da Criança e Apoio à Mãe Adolescente no Cuidado aos Bebês e o Lúdico na
Assistência à Criança e Família, no qual está inserido o projeto social de extensão
“Crescer Brincando”, foco deste resumo. Objetivo: A vivencia extensionista, neste
projeto, busca desenvolver o senso de compromisso social nos graduandos de
Enfermagem e propiciar-lhes a vivencia prática de estratégias de educação em
saúde aprendidas durante as atividades curriculares do curso, além de propiciar a
realização das ações planejadas e implementadas com a comunidade, buscando
possibilitar o aprendizado, a promoção da saúde e a prevenção dos agravos à
saúde. Metodologia: O Projeto de Extensão Crescer Brincando utiliza estratégias
lúdicas para promoção de oficinas educativas com caráter interativo, as quais
foram planejadas de forma a não exigirem fluxo de presença continuado
obrigatório da população participante, proporcionando maior flexibilidade do
público alvo e compreensão das temáticas, independentemente de abordagens
anteriores. As temáticas foram selecionadas de acordo com a demanda da
própria comunidade. A abordagem lúdica apoiou-se no conhecimento de que
jogos e brincadeiras facilitam a interação com a população, desempenham um
papel fundamental no aprendizado, tanto das crianças como dos adultos e são
essenciais ao desenvolvimento social. Além disso, o jogo é considerado por
alguns autores como um fenômeno cultural cuja existência antecede a sociedade
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humana e a socialização, de forma que a civilização humana surge e se
desenvolve no jogo e pelo jogo, dado o caráter lúdico intrínseco ao ser humano.
Buscando o desenvolvimento de relações dialógicas e de superação da
hegemonia acadêmica entre a universidade, no caso a Universidade Federal de
São Paulo (UNIFESP) e os setores sociais, no caso o Centro Assistencial Cruz de
Malta (CACM), a atividade de extensão busca manter um diálogo permanente
entre os docentes, discentes e enfermeiros da academia e a diretoria e
funcionários de diferentes formações: médico, enfermeiras, técnicos de
enfermagem, pedagoga, nutricionista, odontólogo, assistente social, psicólogo do
centro assistencial, por meio de reuniões nas quais são discutidas e decididas as
atividades a serem oferecidas à clientela de acordo com a demanda da
população. A população assistida também é ouvida por meio de sua participação
em pesquisas que buscam conhecer suas necessidades assistenciais e sociais,
assim como compreender o significado que elas atribuem às ações propostas e
realizadas. Resultados: Vários foram os eventos e as atividades já desenvolvidas
pelo Projeto Crescer Brincando entre as quais podemos destacar: Oficina de
construção de brinquedo com material reciclável, oferecida para as crianças
atendidas na Centro da Juventude da instituição; Oficina de prevenção de
acidentes e suporte básico de vida oferecida para os membros da comunidade;
Preparo das crianças atendidas na creche para a I Fase da Campanha Nacional
de Multivacinação com teatro de fantoches sobre a vacinação; I Fase da
Campanha Nacional de Multivacinação durante a qual foi realizada a aplicação de
vacinas, preparo das crianças com Brinquedo Terapêutico, atividades recreativas
com esculturas de balões, pintura no rosto e teatro sobre a importância da
vacinação ilustrado pelo tema da copa do mundo; II Fase da Campanha nacional
de Multivacinação na qual foi realizada aplicação de vacina, preparo das crianças
com Brinquedo Terapêutico, atividades recreativas com esculturas de balões,
pintura no rosto, teatro sobre higiene corporal com o objetivo de divertir e
promover a educação em saúde da criança, de seus familiares e da comunidade;
Oficina de Prevenção de Acidentes para as funcionárias da creche, em que foi
trabalhado situações do dia-a-dia na creche que podem trazer riscos para as
crianças e como podem ser evitadas, foi abordado: queda, sufocamento, asfixia,
choque elétrico, afogamento, queimadura, broncoaspiração, esmagamento de
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dedos, envenenamento, atropelamento entre outras coisas; Campanha Nacional
de Vacinação contra Influenza – 2011, em que foram realizadas atividades
recreativas com escultura de balões, pintura no rosto e teatro sobre prevenção de
acidentes para os pais e para a comunidade; Produção de material sobre
prevenção de acidentes para ser anexado a cartilha dos professores e
funcionários que trabalham na creche; Campanha Nacional de Vacinação contra a
Poliomielite e Sarampo em que foi realizada a aplicação de vacinas da campanha
e do calendário de vacinação, pintura no rosto, adaptação de uma quadrilha em
que foi abordado os temas de preservação ambiental e higiene corporal,
brincadeiras como jogue o lixo na boca do palhaço com o objetivo de estimular a
preservação ambiental e o preparo das crianças para a aplicação das vacinas
com o Brinquedo Terapêutico; Campanha Nacional de Multivacinação em que foi
realizada aplicação de vacinas contra Poliomielite e as outras do calendário de
vacinação, quando necessário, pintura no rosto das crianças, conto de história
com um livro interativo gigante confeccionado pelo projeto sobre o Curupira que
abordou a preservação ambiental e foi possível as crianças contarem e
imaginarem juntas a história, confecção de uma grande árvore a partir da história
contada juntamente com as crianças, distribuição figuras sobre a história para
colorir e o preparo com o Brinquedo terapêutico. Conclusão: A vivência na
extensão universitária, neste Projeto, além de ser uma forma de aprendizado
acadêmico, promove também crescimento pessoal. A proposta é um desafio que
motiva os integrantes do Projeto, permitindo adentrar em mundos desconhecidos
até então, pelo contato direto com a comunidade na promoção da saúde e na
prevenção de agravos a saúde. Ainda, é notório o êxito nas atividades, dado pelo
fato da realização de oficinas e atividades solicitadas pela instituição, pela maior
participação do projeto nas atividades desenvolvidas pela instituição, pelos relatos
de funcionários e da população atendida, os quais avaliam positivamente as
atividades realizadas, assim como a diretoria da instituição. O sucesso nas
atividades enriquece os alunos participantes do Projeto Crescer Brincando e os
motiva a estudarem ainda mais e a permanecerem colaborando para a
continuidade do Projeto e desenvolvimento de ações cada vez mais ricas tanto
para o próprio crescimento profissional quanto para a qualidade da assistência na
comunidade. Referencias: 1. Huizinga J. Homo Ludens: o jogo como elemento da
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PROJETO MÃOS QUE ACARICIAM: EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA
CRECHE
Aragão PPA 1
Fernandes KV 1
Rodrigues AC 1
Sousa RA 2

INTRODUÇÃO: Segundo a Organização Pan-americana de Saúde - OPS (1995),
a promoção da saúde no âmbito escolar parte de uma visão integral e
multidisciplinar do ser humano, que considera as pessoas em seu contexto
familiar, comunitário, social e ambiental. Assim, as ações de promoção de saúde
visam desenvolver conhecimentos, habilidades e destrezas para o autocuidado da
saúde e a prevenção das condutas de risco em todas as oportunidades
educativas; bem como fomentar uma análise sobre os valores, as condutas,
condições sociais e os estilos de vida dos próprios sujeitos envolvidos
(PELICIONI & TORRES, 1999). Porém, nas práticas pedagógicas desenvolvidas
nas escolas nem sempre essa visão esteve presente. Visto que é a creche o
ambiente onde a criança passa, muitas vezes, a maior parte do seu tempo de
infância e que é neste contexto pedagógico cujo seus primeiros anos de formação
acontecem, podemos dizer que é imprescindível a presença de uma boa
educação relacionada à saúde e à higiene corporal. Sendo assim, podemos dizer
ainda que não é por pura coincidência que a Enfermagem pode se adequar a este
contexto e intervir de forma direta visando pregar medidas profiláticas e contribuir
ativamente na melhoria da vida de uma parcela pequena e não menos
significativa da sociedade. Segundo Santana et al. (2000), o Ministério da Saúde
define a função educadora e cuidadora das creches: “Creche é uma instituição
dentro de um contexto de socialização complementar à família, que deve propiciar
cuidados de higiene, saúde, alimentação e educação, em um clima afetivo,
estimulante e seguro às crianças de 4 meses a 6 anos de vida.” Tendo em vista
os objetivos de educação infantil – desenvolvimento integral da criança de zero
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Enfermagem das Faculdades INTA
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4

até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade (Brasil, 1996) –
compreendemos que, entre outras ações, é preciso planejar e organizar cuidados
que preservem e promovam o desenvolvimento saudável das crianças. Assim é
de fundamental importância os bons hábitos de higiene para a vida do ser
humano, sendo essencial que esta consciência seja desenvolvida ainda na
infância,

pois

é

nesta

fase

que

as

informações

são

melhores

assimiladas,certamente pela vivência e percepção do mundo a partir do olhar,
tocar, saborear, sentir e agir. Nesse sentindo, os enfermeiros enquanto
educadores realizam uma série de ações que constituem intervenções educativas
e de cuidado, visando favorecer o desenvolvimento infantil diferenciado, ou seja,
garantem a ação individual, coletivamente. Tendo assim um papel importante no
desenvolvimento infantil, contribuindo para educação e socialização das crianças.
OBJETIVO: Promover ação educativa em saúde na creche com foco em hábitos
de higiene adequados, visando melhorar a qualidade de vida das crianças.
METODOLOGIA: O presente trabalho trata-se de uma pesquisa-ação resultante
do projeto “Mãos que Acariciam: educação em saúde na creche”, realizado em
maio de 2010 em uma creche de educação infantil, no distrito de Caioca do
município de Sobral-Ce, com 30 crianças na faixa etária entre 2 a 6 anos de
idade. A escolha desta creche se deu, pelo convite da diretora da instituição por
sentir necessidade de se trabalhar hábitos de higiene saudável com seus alunos,
os quais são desprovidos dos mesmos, com intuito de propiciar a esta população
desfavorecida economicamente uma educação em saúde de qualidade. Tendo
em vista a necessidade de trabalhar esse tema buscou-se promover a atenção
dos alunos do pré-escolar, a respeito da importância do auto cuidado do próprio
corpo, com o intuito de educá-los a ter uma vida saudável através dos bons
hábitos de higiene. A formação foi previamente planejada e pautada na resolução
196/96 do conselho Nacional de Saúde em que se preservou os direitos e
interesses de todos os sujeitos participantes da ação educativa. O projeto foi
desenvolvido em três etapas, sendo que foi realizada uma etapa por dia, durante
três dias consecutivos. No primeiro dia realizou-se apresentação do teatro “A
turma do Chaves”, com os seguintes personagens: Chiquinha, Chaves, Kiko,
Chapolim Colorado, Escova dental e Dente, onde foram questionados quais são
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os hábitos de higiene que devemos ter, foram desenvolvidas atividades de
orientação e acompanhamento da boa higiene pessoal: lavar as mãos, escovar
dos dentes, ter cuidados com os pés, as unhas e os cabelos,houve também a
realização de brincadeiras com as crianças, canto de paródias relacionadas aos
hábitos de higiene, com as músicas: “Lavar as mãos”. No segundo dia foi
oferecida uma oficina que trouxe a temática “Amigos da Higiene” para beneficiar
as crianças com cidadania, orientando e alertando da necessidade do cuidado do
corpo como um todo, assim foi convidado os pais e toda a comunidade para
interagirem com os participantes do projeto, a fim de assimilarem com maior êxito
o assunto abordado, realizando uma ação social de corte de cabelo gratuito e
distribuição de kits de higiene pessoal. Para tanto, buscou-se parceria de uma
Instituição de Ensino Profissionalizante, a qual disponibilizou 15 cabeleireiras;
uma Instituição de Ensino Superior, a qual doou 30 kits de higiene pessoal
contendo (sabonete, creme dental, escova dental, flúor, xampu para piolho); a
Prefeitura Municipal que ofereceu o transporte para a equipe que organizou o
evento; e do comércio local que contribuiu com o projeto através de doações
materiais e em dinheiro. No terceiro dia realizou-se outra oficina para a
construção de desenhos pelas crianças, cujo objetivo foi identificar o que eles
aprenderam sobre hábitos de higiene, as crianças desenharam em uma folha,
com giz de cera e tinta que foram distribuídas a cada uma delas. RESULTADOS:
Em relação às atividades, as crianças ficaram encantadas, participaram
ativamente. Os conceitos sobre higiene discutidos no teatrinho foram bem
recebidos por elas, aprenderam paródias de músicas relacionadas a esse tema e
tornaram-se os próprios caçadores de bons hábitos de higiene. A parte lúdica
envolvida na metodologia foi um dos pontos fortes para o grande sucesso desse
projeto, onde as crianças entraram no mundo do imaginário, se envolveram nas
propostas e formaram o hábito do cuidado consigo e com o próprio corpo.
Segundo o relato da educadora responsável pela turma, as crianças passaram a
apresentar uma considerável motivação em relação à autoestima e autocuidado.
Em relação à oficina “Amigos da higiene” concluimos que o meio da educação
comunitária, elevou a capacidade de transformação dos participantes na realidade
em que estão inseridos. Outro ponto forte foi a integração dos dois núcleos,
fazendo com que tanto os profissionais pedagógicos quanto os pais e a
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comunidade estivessem envolvidos nesse projeto. Como afirma uma mãe: “adorei
cortar o meu cabelo e do meu menino, adorei as atividades que o projeto ofereceu
para os nossos filhos e pra todo mundo, espero que vocês venham mais vezes
aqui”. Em relato dos profissionais que foram convidados a nos auxiliar nas
atividades durante a oficina, estes nos declararam que notaram um grande
interesse e motivação por parte dos pais, das próprias crianças e da comunidade
em melhorarem cada vez mais os hábitos de higiene e para que o projeto se
propague em outras ocasiões. Diante dos resultados, o cuidado foi considerado,
pela diretora, como elemento presente no trabalho de promoção da saúde na
educação

infantil.

Citando

que:

“houve

um

melhoramento

considerável

relacionado aos hábitos de higiene das crianças, como por exemplo, adquiriram o
hábito de lavar as mãos antes da merenda e após as recreações, bem como uma
melhora na escovação dentária”. CONCLUSÃO: É de extrema importância que os
princípios de higiene sejam mantidos em todos os lugares que freqüentamos, e
esse projeto conseguiu atingir um âmbito muito mais amplo, que não é
unicamente a reprodução de uma necessidade imposta por um ser humano, e sim
a vivência do trabalho com o corpo e o cuidado e atenção para com ele. É
bastante importante mudar a forma como se faz educação para a saúde, em
saúde escolar. Portanto, este projeto está baseado em uma proposta diferenciada
de educar, integrando a teoria e a prática a ações que busquem a atenção das
crianças desenvolvendo no ambiente escolar uma nova maneira de ensinar, e,
através disto mostrar às crianças a importância de se ter bons hábitos de higiene,
os quais irão influenciar para que as mesmas tenham uma vida saudável. Dessa
maneira permitiu-nos abranger a visão do papel do enfermeiro, bem como as
suas atribuições e sua interrelação com os diferentes profissionais da saúde e
demais setores. Conclui-se que a presença efetiva do enfermeiro nas creches
seja de fundamental importância para a melhoria da qualidade de vida dessas
crianças referente ao cuidar e educar.
REFERÊNCIAS:
1 BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. LDB: aspectos relevantes para
a educação infantil. (Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996.) Diário Oficial,
23.12.96. Distrito Federal.
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maio 2010.
3 OPS. ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAÚDE. Educación para la salud:
un enfoque integral. Washington: OPS, 1995. (Série HSS/SILOS, n. 37).
4 PELICIONI, C. A escola promotora de saúde. São Paulo: Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo, 1999. p.12. (Séries Monográficas).
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PROMOVENDO AUTOESTIMA ENTRE AS MÃES DA UNIDADE
CANGURU DO HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE
IMPERATRIZ
Sousa KR¹, Costa EGL¹, Barros PS¹, Mendonça GR¹, Santos FS²
INTRODUÇÃO: Quanto menor o peso do bebê ao nascimento ou a idade
gestacional ao nascer, maiores são as possibilidades de desenvolver distúrbios
metabólicos, ter dificuldades na regulação da temperatura e para alimentar-se o
que pode afetar diretamente a sobrevivência desse neonato. Entretanto, a
possibilidade da recuperação da saúde desse neonato está intimamente ligada ao
grau de interação família-bebê, onde a mãe exerce o principal papel,
complementando uma terapia importante para o desenvolvimento do neonato.
Todos os neonatos clinicamente estáveis, com peso superior a 1.250g, ao invés
de permanecer na incubadora até atingir 2.000g, encontram-se adequados para
participar do método, portanto, depende da disponibilidade materna, a preparação
da equipe de saúde para desenvolver o método e a preparação da instituição para
adotá-lo

como

uma

metodologia

assistencial¹.

O

método

Mãe-Canguru

fundamenta-se no contato direto, pele-a-pele, entre o recém-nascido, prematuro
e/ou de baixo peso e sua mãe, desde o momento em que o recém-nascido
apresente condições clínicas estáveis. Com o desenvolvimento de condições de
saúde estáveis, o contato com a mãe é iniciado e o neonato permanece junto à
mãe, como se estivesse em uma bolsa de canguru. Este contato estimula o ganho
ponderal de forma acelerada, a partir do controle da temperatura e da promoção
do aleitamento materno e, além disso, o contato com mãe favorece o
desenvolvimento do vínculo afetivo e ganho do cuidado materno.² Para garantir a
presença da família junto ao bebê, há leis que garantem esse direito, como o
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Os avanços tecnológicos têm

contribuído para o aumento da sobrevida dos bebês prematuros internados na
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). No entanto, uma assistência de
enfermagem especializada e eficaz está intimamente ligada a uma sobrevida de
qualidade para esses recém-nascidos. Ao sair do aconchegante ambiente uterino

Área temática: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família
¹ Graduando(a) em Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – CCSST
² Enfermeira, Mestre em Liderança, professora da Universidade Federal do Maranhão -CCSST
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e se deparar com o ambiente da UTI, o bebê pode sofrer traumas com essa
situação. A presença da família e em especial da mãe, podem contribuir para
amenizar a permanência desse novo indivíduo durante a internação. A presença
da mãe é um fator positivo para a recuperação do bebê, mas é importante
ponderar sobre o possível sentimento de impotência frente à situação. Ela passa
a presenciar a execução de diversos cuidados ao seu filho e até procedimentos
invasivos que podem traumatizá-la, fazendo com que procurem um culpado pela
internação do seu filho ou culpem a si próprias, imaginando que não foram
capazes de uma gestação completa. Essas mães, em sua maioria, apresentam
ansiedade e algumas vezes depressão, pela impossibilidade de prestar cuidados
constantes ao seu filho³. Vários fatores afetam negativamente as mães no período
puerperal, como por exemplo, os outros filhos que estão em casa e necessitam da
atenção da mãe, o sentimento do marido sobre a esposa estar ausente do lar, a
situação financeira da família, e principalmente a autoestima e o lazer desta
mulher4. Muitos desses fatores podem contribuir para aumentar o nível de
estresse e diminuição da sua autoestima, devido à necessidade da presença, em
muitos casos, da puérpera ter que passar com o recém-nascido de um a quatro
meses na maternidade, sem tempo e condições de diversão e cuidados com sua
aparência5. Portanto, essa mulher também necessita de assistência e não
somente, o seu filho. Diante desse exposto, acredita-se na necessidade do
desenvolvimento e execução de ações educativas em saúde e de lazer que
contribua na interação entre as outras puérperas e melhorando a relação entre
mãe e filho, amenizando o longo período da puérpera dentro da maternidade,
cooperando para a redução do estresse e a elevação da autoestima. OBJETIVO:
Relatar as ações educativas em saúde de lazer e descontração realizados com as
mães Canguru do HRMI. METODOLOGIA: trata-se de um relato de experiência
realizado com as mães Canguru do HRMI no período de outubro a dezembro de
2010. A população do estudo foi constituída por 22 mães com idade entre 16 e 34
anos. As ações foram executadas por acadêmicos do 6º período do Curso de
Enfermagem do CCSST de Imperatriz – MA. Tais atividades educativas eram
realizadas uma vez por dia com duração média de 2 horas e meia. As ações
desenvolvidas foram: trabalhos manuais, com confecção de cartões, toalhas e
pinturas; momento espiritual, com textos reflexivos e medicação respeitando a
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individualidade de cada uma das puérperas; exibição de filmes educativos e de
fácil entendimento; alongamento corporal com uso de música e técnicas
relaxantes; e cuidados com aparência com manicure, cuidados com o cabelo e
higiene pessoal. Foram realizadas também mini-palestras, onde a linguagem
técnica foi adaptada para a linguagem popular para facilitar o entendimento das
mães, os temas abordados foram cuidados maternos com o recém-nascido e
incentivo da doação de leite ao banco leite materno da unidade de saúde.
RESULTADOS: Diante das atividades desenvolvidas, grande maioria as mães
relataram maior descontração, menor preocupação com o retorno a vida
cotidiana,

menor

estresse,

fortalecimento

do

vínculo

mãe-filho,

e

um

relacionamento significativamente melhor com as outras puérperas do Canguru.
Referiram ainda que, o tempo de estadia no hospital tornou-se tolerável, pois era
um ambiente hostil para estas mães que deixaram a vida social e familiar para
ficar ali dando atenção ao neonato. As puérperas relataram que sempre que as
mulheres engravidam já surge a preocupação com a estética, e o parto só torna
isso mais evidente, as mães ficam abaladas sentimentalmente com a aparência,
principalmente pelo que sentem quando se olham e não se veem atraentes como
antes, e as atividades de beleza e higiene pessoal as deixaram com a autoestima
melhorada e melhor imagem de si. Algumas expuseram que conseguiram o bemestar interior com os momentos espirituais e ficaram mais dispostas a cuidar da
família. Uma minoria expressou que não gostava da realização de tais atividades.
Durante as mini-palestras as mães Canguru evidenciaram o desconhecimento
sobre os cuidados fundamentais a seus filhos, onde sanaram todas as dúvidas e
tornaram-se pessoas com um nível de conhecimento adequado para cuidar dos
seus filhos. Relataram ainda não conhecer a possiblidade e real necessidade da
doação de leite ao banco de leite humano da maternidade. CONCLUSÃO: Foi
possível observar que as mães realmente necessitam de atividades educativas
em saúde para ocupar o tempo que ficam internadas para acompanhamento do
neonato, pois o afastamento e preocupação com a família é um dos fatores que
mais

causam

estresse

na

puérpera

podendo

afetar

diretamente

no

desenvolvimento do recém-nascido. Desta forma, a ocupação do tempo com a
realização de atividades mostrou-se eficaz no que diz respeito a lazer e
descontração das Mães-Canguru do HRMI.
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PROTOCOLO DE CUIDADOS À CRIANÇA COM BRONQUIOLITE E
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA OS FAMILIARES
Borba RIH1, Tobara MC 2, Ohara CVS 3, Coutinho RM 4

Introdução: A vacinação é uma medida preventiva, que através da aplicação de
uma substância, desencadeia a produção de anticorpos que acabam tornando o
organismo imune, conferindo mais resistência a doenças, sobretudo as da
primeira infância. A imunoglobulina Palivizumabe, protege a criança contra a
bronquiolite causada pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR). Durante a prática foi
verificado que o acesso a esse medicamento era difícil, pois, além do alto custo,
havia muita burocracia no processo desde a sua aquisição até a aplicação da
dose na criança; manejo do medicamento inadequado pela equipe de saúde;
manejo inadequado da equipe de enfermagem no cuidado das crianças
acometidas pelo VSR; e falta de orientação aos pais e familiares. O presente
estudo está vinculado ao Grupo de Estudo em Puericultura credenciado na
Universidade Federal de São Paulo e cadastrado no diretório do grupo de
pesquisa do CNPq e tem por finalidade realizar estudos sobre a infância,
pautados no desenvolvimento humano, contemplando a criança e sua família.

1

Enfermeira doutora. Professor Adjunto da Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP da Escola
Paulista de Enfermagem.

2

Enfermeira graduada pela Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP. Residente Multiprofissional da
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Acreditando no importante papel da enfermeira como educadora em saúde para
minimizar a disseminação dessa doença, no âmbito intra e extra-hospitalar, o
presente trabalho teve como objetivos: elaborar um protocolo de cuidados de
enfermagem à criança com bronquiolite causada pelo VSR e elaborar um guia de
orientações para os familiares. Revisão de literatura: O VSR apresenta
distribuição mundial e é sazonal, principalmente, nos meses de maio a setembro1.
A penetração no corpo humano ocorre por meio das membranas dos olhos, do
nariz e da boca, atingindo a mucosa respiratória. Após o período de incubação de
três a cinco dias, surgem os sintomas. Crianças previamente saudáveis que
contraíram infecção pelo VSR eliminam o vírus por sete a dez dias e pacientes
imunocomprometidos podem eliminar o vírus por semanas nas secreções
respiratórias, principalmente nasofaríngea e salivar. O vírus sobrevive bem nos
fômites, tais como: roupas e aventais por mais de 45 minutos; conta-gotas,
brinquedos, objetos sobre a mesa, estetoscópios e grade do berço por mais de
seis horas; nas luvas cirúrgicas por uma hora e meia; em pijamas e lenços de
papel por 45 minutos; e na pele por mais de 20 minutos2. Deste modo, os
profissionais da saúde possuem numerosas oportunidades de se contaminar
durante sua rotina diária e se eles não lavarem as mãos, o vírus pode ser
transmitido pelo contato indireto a outras crianças. Além disso, a infecção
sintomática tem alta probabilidade de se desenvolver nos profissionais da saúde
que tocam seus olhos e nariz com dedos contaminados3. A infecção pelo VSR
causa inflamação e necrose das células epiteliais dos bronquíolos, a luz dos
bronquíolos torna-se obstruída pelo edema da via aérea, associada à secreção e
restos epiteliais. O pequeno diâmetro da via aérea infantil é particularmente
vulnerável à obstrução, podendo gerar atelectasias pulmonares em segmentos
que há obstrução dos bronquíolos, desencadeando a bronquiolite principalmente
em crianças menores de dois anos de idade. Cerca de 75% das bronquilites são
causadas pelo VSR, responsável pela liderança das hospitalizações em países
desenvolvidos

e

pela

substancial morbidade

e mortalidade em países

subdesenvolvidos4. Mundialmente a bronquiolite é considerada uma doença
autolimitada, com uma taxa de mortalidade baixa, menor de 1%. Lactentes
menores de seis meses de idade, principalmente os prematuros menores que 35
semanas de idade gestacional e/ou bebês com doença pulmonar crônica da
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prematuridade e cardiopatas são a população de maior risco para desenvolver a
forma mais grave e prolongada da doença, assim como possuem o maior risco de
óbito. Esse grupo de crianças possui bronquíolos de menor diâmetro, sistema
imunológico menos desenvolvido e recebem menor quantidade de anticorpos
maternos transplacentários tornando-se mais suscetíveis à ação do vírus. Estes
fatores de risco têm impactos significativos, elevando consideravelmente o
percentual de internação hospitalar para patamares entre 10 a 15%5.
Metodologia: Durante a pesquisa bibliográfica sobre como elaborar um protocolo,
surgiu a ideia de acrescentar ao estudo um guia de orientações aos familiares
com o intuito de estender o cuidado ao âmbito extra-hospitalar. Após buscas online, chegou-se a definição de protocolo como um instrumento baseado em
evidências científicas, que regulamenta práticas efetivas de cuidado, definindo
sua estrutura de funcionamento. Guia é um trabalho que consiste em um conjunto
de declarações, direções ou princípios apresentando regras ou políticas atuais ou
futuras. Os guias podem ser desenvolvidos por agências governamentais em
qualquer nível, instituições, organizações, como sociedades profissionais, juntas
governamentais ou por reunião de especialistas para discussão. O texto pode ser
cursivo ou em forma esquemática, mas geralmente é um guia abrangente para os
problemas e abordagens em qualquer campo de atividade. Este conceito se
refere à prestação de cuidados em saúde com respeito à conduta e
administração, e não a decisões específicas para uma determinada condição
clínica. O primeiro passo da elaboração do protocolo foi entrar em contato com a
enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) para apresentar
a proposta do trabalho. A mesma sugeriu adotar o manual da própria SCIH,
padrão no hospital, para elaborar um protocolo, que não fosse específico somente
a bronquiolite, mas que também abrangesse doenças cujo modo de transmissão
fosse igual. Mediante isto, decidiu-se elaborar um protocolo de precauções
padrão e outro de contato, os quais não existiam no Serviço de Enfermagem do
HSP. O trabalho foi baseado em pesquisa bibliográfica realizada nas bases
eletrônicas de dados Medical Índex at The National Library of Medicine
(MEDLINE), serviço da U.S. National Library of Medicine and the National
Institutes of Health (PUBMED), Latin-American Health Literature (LILACS), World
Health Organization (WHO) e The Cochrane Library (COCHRANE). Foi realizada
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ainda, busca via internet pelo Google, lendo os resumos dos artigos para
selecionar e posteriormente obtê-los na íntegra. A seleção dos artigos deveria
preencher os seguintes critérios: ter como foco a bronquiolite causada pelo VSR,
independente do ano de publicação; ter sido publicado em português, inglês ou
espanhol; e incluir resumo, pois a partir da leitura do resumo os artigos foram
selecionados. Foram excluídos da seleção estudos com animais e relatos de
caso. Utilizou-se as seguintes combinações: Bronquiolite e Enfermagem, todos
dois resultados excluídos; VSR e Enfermagem, quatro resultados, sendo
selecionado um artigo; VSR e Prevenção, 14 resultados, sendo selecionados
quatro artigos. O período da revisão foi de 1981 a atual, ano em que foram
encontrados os artigos científicos referentes ao tema desse trabalho.A seguir será
descrito as etapas de elaboração dos protocolos e do guia. O Protocolo
Precauções Padrão foi feita adequação do manual do SCIH, acrescentando
alguns equipamentos de proteção individual (EPI) aos materiais; observações e
as recomendações. No Protocolo Precauções de Contato, feita adequação do
manual do SCIH, acrescentando em que situação adotar a precaução, a troca de
inaladores conforme a rotina já adotada na instituição e as recomendações de
limpeza de brinquedos. Para elaborar o Guia de Prevenção da Bronquiolite foi
utilizada uma linguagem adequada à compreensão dos pais/familiares, contendo
informação sobre a doença, grupo de risco, modo de transmissão, sazonalidade,
sinais e sintomas, tratamento e orientações. As imagens foram extraídas da
internet e adaptadas, exceto da capa e das orientações que não sofreram
nenhuma alteração. Foram inseridas figuras ilustrativas para facilitar a
compreensão e a assimilação do conteúdo. O texto da figura explicativa sobre
anatomia do trato respiratório superior e inferior foi traduzido do espanhol para o
português. Os desenhos dos sinais e sintomas e tratamento foram adaptados
através de um programa de edição de imagens, para melhor exemplificar o
respectivo item. Considerações finais: Consideramos que os objetivos deste
trabalho foram alcançados, pois através de uma revisão bibliográfica foi possível
elaborar o Protocolo de Precauções Padrão e de Precauções de Contato, visando
a prevenção da bronquiolite causada pelo VSR, assim como confeccionar um
Guia de Prevenção da Bronquiolite para os pais no âmbito intra e extra-hospitalar.
Apesar da alta incidência de hospitalizações e de morbi-mortalidade por
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bronquiolites causadas pelo VSR, essa doença pode ser prevenida com medidas
simples, realizadas pela equipe de enfermagem e pelos pais e familiares das
crianças afetadas, principais responsáveis na prevenção da disseminação dessa
infecção. Esperamos que este trabalho subsidie a equipe de enfermagem com a
finalidade de contribuir na contenção da disseminação do VSR e, ainda, reforce a
importância do papel do enfermeiro como educador em saúde.
Referências:
1. Sociedade Brasileira de Pediatria. Recomendações Para a Prevenção da
Doença Respiratória Grave Pelo Vírus Sincicial Respiratório. [Acessado em
26/02/2010]. Disponível na internet via: <http://www.sbp.com.br/show_item2
.cfm?id_categoria=21 &id_detalhe=2223&tipo detalhe =s>.

2. Paes BA. Current strategies in the prevention of respiratory syncytial virus
disease. Pediatr Resp Rev 2003;4(1):21-7.

3. Kafetzis DA. Prophylaxis, therapy and prevention of viral respiratory infections.
Pediatr Resp Rev 2004;5:185-9.

4. Leung AKC, Kellner JD, Davies HD. Respiratory Syncytial Virus Bronchiolitis.
Journal of the National Medical Association 2005;97(12):1708-13.

5. Carvalho WB, Johnston C, Fonseca MC. Bronquiolite aguda, uma revisão
atualizada. Rev Assoc Med Bras 2007; 53(2): 182-8.

Descritores: Vírus Sincicial Respiratório, Bronquiolite, Protocolo, Guia de
orientação; Enfermagem Pediátrica
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QUALIDADE DA ESTRUTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE VOLTADA PARA O ATENDIMENTO À CRIANÇA MENOR
DE UM ANO: OPINIÃO DAS MÃES/RESPONSÁVEIS.
Monteschio CAC1, Gaíva MAM2, Modes PSSA3

Introdução: A atenção à saúde da criança compreende o desenvolvimento das
ações de prevenção e assistência a agravos com objetivos que, para além da
redução da mortalidade infantil (MI), apontam para o compromisso de se prover
qualidade de vida para a criança, através de uma assistência de qualidade. Nesse
sentido, o Ministério da Saúde definiu os princípios norteadores do cuidado à
saúde da criança, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde
(SUS) e da Estratégia de Saúde da Família (ESF), juntamente com as
necessidades específicas da população infantil, dentre eles, o planejamento e
desenvolvimento

de

ações

intersetoriais,

acesso

universal,

equidade,

acolhimento, responsabilização, assistência integral e resolutiva, atuação em
equipe para o cuidado à criança, desenvolvimento de ações coletivas com ênfase
nas noções de promoção da saúde, participação da família/controle social na
gestão local e avaliação permanente e sistematizada da assistência prestada(1).
Nesse sentido, é responsabilidade da atenção básica estabelecer com os
diferentes níveis de atenção à saúde que assistem à criança, o acompanhamento
do crescimento e desenvolvimento, a continuidade da assistência em saúde, a
garantia da referência e contra-referência, valorizando a participação da família no
cuidado(1). A avaliação dos serviços de saúde, subsidiada pela percepção dos
usuários, vem sendo considerada um instrumento significativo do trabalho
gerencial, na medida em que possibilita aos gerentes desses serviços,
repensarem sobre o atendimento que tem sido oferecido a determinada
população e, desse modo, procurar satisfazer as expectativas desses usuários,
além de permitir conhecer quais metas e objetivos institucionais estão sendo ou

1

Mestranda do curso de pós-graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem (FAEN) da Universidade Federal
do Mato Grosso (UFMT);
2
Professora Doutora do curso de pós-graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem (FAEN) da Universidade
Federal do Mato Grosso (UFMT), pesquisadora do CNPq e orientadora;
3
Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), docente do Curso de Graduação de
Enfermagem no UNIVAG – Centro Universitário.
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não alcançados e de como esse processo técnico-administrativo pode fornecer
subsídios para uma tomada de decisão(2). A satisfação do usuário e os
indicadores de saúde, sejam eles positivos ou negativos, fornecem informações
necessárias para acompanhar os progressos e redimensionar as atividades dos
serviços(3).

Considerando

que

uma

assistência

de

qualidade

contribui

decisivamente para o Crescimento e Desenvolvimento (CD) saudáveis no
primeiro ano de vida e que existe uma urgente necessidade de diminuir a
mortalidade infantil, e que os estudos sobre os efeitos dos serviços de saúde na
redução da mortalidade infantil são escassos em nossa realidade, este trabalho
tem um papel importante ao propor uma avaliação da atenção à saúde prestada à
criança menor de um ano no município de Cuiabá-MT, e poder oferecer subsídios
para a melhoria desta atenção, contribuindo assim, com as transformações
necessárias para a construção do SUS em nosso Estado. Objetivo: Avaliar a
qualidade da estrutura das unidades básicas de saúde voltada para o
atendimento

à

criança

menor

de

um

ano,

segundo

opinião

das

mães/responsáveis. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo avaliativo,
realizado no município de Cuiabá – MT, com 127 mães/responsáveis de crianças
menores de um ano inscritas em 01 Unidade Básica de Saúde Tradicional (UBS
tradicional) e 14 Unidades de Saúde da Família (USF). Para a coleta de dados foi
utilizado um instrumento com questões fechadas construídas a partir do
referencial Donabediano, constituído pelos componentes de estrutura, processo e
resultado(4), tomando como referência a Agenda de Compromisso para a Saúde
Integral da Criança e Redução de Mortalidade Infantil(1) e o Manual de Estrutura
Física das Unidades Básicas de Saúde: Saúde da Família(5). Dentre as várias
abordagens de avaliação em saúde, optamos neste estudo pelo referencial
Donabediano, por entender que é o que melhor se adapta a nossa realidade e
abrange todos os segmentos que pretendemos avaliar (estrutura, processo e
resultado). Assim, neste estudo recortamos a dimensão da estrutura, que abarca
aspectos da área física, instalações, recursos humanos e materiais que
proporcionam a atenção em saúde. Os dados foram armazenados em planilha
eletrônica e analisados por meio dos recursos de computação do Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS®). O tratamento dos dados foi realizado
pela da estatística descritiva. Para proceder à avaliação da dimensão estrutura,
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os dados obtidos foram comparados às proposições do Ministério da Saúde a fim
de possibilitar uma comparação da qualidade da estrutura disponível para o
atendimento à criança menor de um ano na realidade estudada, buscando
evidenciar a presença de condições favoráveis ou não para assistência à criança
na rede básica de saúde. Resultados: das 127 mães/ responsáveis entrevistadas
124 (97,6%) eram mães, 2 avós (1,6%) e uma tia (0,8%), com idade entre 15 a 47
anos e média de 24,85 anos. Com relação ao grau de escolaridade, 40 (31,5%)
tinham o ensino fundamental incompleto e apenas 3 (2,4%) o ensino superior
completo. A renda familiar declarada por 114 (89,8%) das entrevistadas variou de
um a cinco salários mínimos (SM), sendo que 94 (74,0%) das respondentes
informaram que não recebem nenhum tipo de auxílio governamental financeiro.
Observou-se que 46 (36,2%) das usuárias se encontravam desempregadas e 45
(35,4%) eram do lar e apenas 11 (8,7%) trabalhavam com carteira assinada. No
referente à satisfação das usuárias quanto à dimensão estrutura, 76 (59,8%) das
entrevistadas referiram que a unidade em que recebem atendimento não tem uma
boa estrutura e nem boas acomodações. Não há locais adequados para
realização de um acolhimento de qualidade, uma vez que as cadeiras são
desconfortáveis (66,14%) e em número insuficiente (74%), não há espaço para
realização de atividades educativas (81,10%), os consultórios não possuem
banheiro para atender as necessidades dos usuários e profissionais (66,14%).
Apesar da falta de alguns itens na estrutura, as unidades básicas de saúde
contam com sala para pré-consulta (81,9%) e sala de vacina (95,3%). Na opinião
das usuárias, a maioria das unidades possuem materiais e insumos básicos para
atender as necessidades de cuidado à criança, como nebulizador (93%), ar
condicionado nos consultórios (81,9%), mesa/maca para examinar as crianças
(54,3%), pia (77,2%) e sabão líquido (52,8%), escada com dois degraus (77,16%),
geladeira, régua antropométrica (97,63%), balança infantil (93%), termômetro
(83,5%) e estetoscópio infantil (67,75%). Por outro lado, as mães/responsáveis
reconhecem que falta material, como esfigmomanômetro infantil (81,9%), oxigênio
(76,4%), mesas (63,8%) e materiais educativos relacionados à saúde da criança
(65,3%). Ao comparar os resultados encontrados neste estudo com as
recomendações do Ministério da Saúde sobre estrutura física das unidades
básicas de saúde, a sala de espera encontra-se inadequada, possuindo uma
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quantidade menor de cadeiras do que a recomendada, os consultórios devem
possuir esfigmomanômetro e estetoscópio infantil, os quais não são encontrados
nas unidades básicas de saúde estudadas em Cuiabá. Deve haver um espaço
para realizar reuniões, contendo mesa, cadeiras, quadro de avisos e cesto de
lixo(5), mas na realidade estudada esses espaços não estão adequados.
Conclusão: Dentre os aspectos apontados pelas mães/responsáveis que
necessitam de atenção especial na estrutura das unidades estudadas, verifica-se
a necessidade de investimentos para sua melhoria, com disponibilidade de locais
adequados para o acolhimento, sala de espera com acomodações suficientes e
confortáveis para o atendimento da demanda, espaços específicos para
atividades educativas, além de consultórios apropriados que atendam as
normatizações. Deve-se melhorar a administração de recursos materiais,
disponibilizando de maneira contínua materiais e insumos necessários, além do
suporte de manutenção de equipamentos, para que não haja prejuízo na
assistência a criança.
Referências:
(1) Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas. Agenda de compromissos para a saúde
integral da criança e redução da mortalidade infantil. Brasília: Ministério da
Saúde, 2005.
(2) Tronchin DMR, Melleiro MM, Tsunechiro MA, Gualda DMR. O olhar dos
usuários de um hospital de ensino: uma análise da qualidade assistencial às
gestantes e aos recém-nascidos. Rev. Texto & Contexto Enferm, Florianópolis.
2006 jul-set; 15(3): 401-8.
(3) Pereira MG. Epidemiologia teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan S.A, 2007.
(4) Donabedian, A. La calidad de la atención médica. Definición y métodos de
evaluación. Reimpresión. México, D. F: La Prensa Medica Mexicana, S. A. de
C. V, 1991.
(5) Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Manual de estrutura física das unidades básicas de saúde:
saúde da família. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.
Descritores: atenção primária à saúde; qualidade da assistência à saúde;
criança.
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QUALIDADE DO PREENCHIMENTO DA CADERNETA DE SAÚDE
DA CRIANÇA PELOS ENFERMEIROS NA ATENÇÃO BÁSICA
Farias, FBB1; Sanches, FM2; Farias, RAR3; Silva, EL4

INTRODUÇÃO: No Brasil, a Portaria Nº 648 GM/2006, que aprova a Política
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para
a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o
Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS), define Atenção Básica como
um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a
promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde (BRASIL, 2006). No caso
específico da assistência à saúde da criança na atenção básica, na década de 80,
no Brasil, baseado na análise das condições sanitárias e epidemiológicas da
população, foi elaborado o “Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança"
(PAISC), a fim de possibilitar a criação de elos entre a população e os serviços de
saúde através de cinco ações básicas, quais sejam, acompanhamento
sistemático do crescimento e desenvolvimento, estímulo ao aleitamento materno
e orientação alimentar para o desmame, assistência e controle as infecções
respiratórias agudas, controle das doenças diarréicas e controle de doenças
preveníreis por imunização. As ações nele preconizadas haviam sido propostas
no sentindo de atender aos agravos mais frequentes e importantes das crianças
na faixa etária de zero a cinco anos de idade. O programa apresentava diretrizes
para o atendimento da população infantil nos serviços de saúde em todos os
níveis de governo, federal, estadual e municipal (BRASIL, 2002). No contexto do
Programa de Vigilância do Crescimento e Desenvolvimento (CD), as normas para
o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento foram gradativamente
incorporadas às atividades do PACS e do PSF, potencializando, assim, os
esforços do Ministério da Saúde e de Secretarias de Saúde para a vigilância da
Area temática: Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família nos
diversos ambientes e contextos
1
Enfermeira. Mestre em Ciências da Saúde/UFMA. Docente do Curso de Enfermagem/UFMA
2
Enfermeira. Graduação em Enfermagem pela Faculdade Santa Terezinha/CEST.
3
Enfermeira. Mestranda em Enfermagem/UFMA. Enfermeira da Estratégia Agentes Comunitários de Saúde.
4
Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Docente do Curso de Enfermagem/UFMA
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saúde da criança, com destaque para a disseminação do uso da Caderneta de
Saúde da Criança (BRASIL, 2002). A Caderneta de Saúde da Criança (CSC),
implantada pelo Ministério da Saúde a partir de 2005, em substituição ao Cartão
da Criança, reúne o registro dos mais significativos eventos para a saúde infantil.
Além do cartão de vacina, contém o registro da história obstétrica e neonatal;
indicadores de crescimento e desenvolvimento; aspectos importantes da
alimentação, como aleitamento materno, uso de sulfato ferroso e vitamina A;
dados sobre a saúde bucal, auditiva e visual – além de intercorrências clínicas e
orientações para a promoção da saúde e para a prevenção de agravos, como
acidentes e violência doméstica. Ressaltando-se a ampliação da faixa etária para
o acompanhamento das crianças, contemplando-as até os 10 anos de idade
(BRASIL, 2005). Para que a CSC cumpra seu papel de instrumento de
comunicação, vigilância e promoção da saúde infantil é essencial sua utilização
adequada sendo de fundamental importância o preenchimento dos dados da
caderneta pelos profissionais de saúde, o que inclui o registro correto e completo
das informações, além do diálogo com a família sobre as anotações ali realizadas.
A valorização e a apropriação da CSC pela família refletem a maneira como este
instrumento é trabalhado nos serviços de saúde. É importante que todos aqueles
que cuidam da população infantil, seja nas famílias, seja nas creches, nas préescolas e em outras instituições, observem as informações contidas nesse
instrumento

para

o

efetivo

acompanhamento

da

saúde

da

criança,

proporcionando um maior conhecimento do seu histórico de saúde (SANTIAGO,
2002). A Caderneta de Saúde da Criança é considerada uma ferramenta
importante para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da
criança. Reúne as principais informações sobre os marcos do desenvolvimento e
contribui para um acompanhamento contínuo e multiprofissional, contemplando,
portanto, a observação e avaliação da criança como um todo. O seu correto
preenchimento pelos profissionais de enfermagem possibilita diagnósticos
precoces ou mesmo evitar problemas no desenvolvimento físico, motor, social ou
psíquico. OBJETIVO: Investigar a qualidade do preenchimento da Caderneta de
Saúde da Criança pelos enfermeiros da Atenção Básica. METODOLOGIA:
Realizou-se um estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa. A
pesquisa foi realizada no período de 6 meses, tendo como amostra do estudo 16

745

enfermeiros e 05 cadernetas de saúde da criança avaliadas para cada profissional
entrevistado perfazendo um total de 80 cadernetas, em Centros de Saúde
pertencentes ao município de São Luís/MA. A coleta de dados foi realizada por
meio de um questionário aplicado aos enfermeiros e formulário estruturado com
escore para indicação da qualidade do preenchimento das cadernetas de saúde
da criança. A avaliação do preenchimento da CSC tomou como referência as
orientações do Manual para Utilização da Caderneta de Saúde da Criança. O item
foi considerado preenchido corretamente quando esteve de acordo com as
orientações do referido. Atribuiu-se o valor 1 para os itens preenchidos
corretamente e o valor 0 para os itens preenchidos incorretamente ou não
preenchidos. A pontuação final recebida por cada CSC foi dada pelo somatório
dos valores recebidos em cada item, variando de 0 a 20 pontos. Quanto maior o
valor do escore, transformou em variável binária o percentual de preenchimento
dos itens incluídos no sistema de escore: 60% ou menos dos itens preenchidos (≤
12 pontos) e mais de 60% dos itens preenchidos (> 12 pontos) assim como
realizado nesta pesquisa. O estudo foi autorizado pela Secretária Municipal da
Saúde de São Luís/MA. Foram respeitados os aspectos éticos concernentes à
Resolução

de

nº196/96

do

CNS,

que

delimitam

diretrizes

e

normas

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. RESULTADOS: Os
resultados demonstraram que os enfermeiros entrevistados estão na faixa etária
de 30 a 39 anos (50%), que a maioria era pertencente ao sexo feminino (87,5%),
tinham especialização em saúde da família (93,7%) e 62,5% estavam formados
entre 5 a 7 anos. Quanto ao tempo de trabalho na área de saúde coletiva
observou-se que 37,5% atuam de 7 a 9 anos, apesar da experiência profissional,
69% relataram não ter sido qualificado para o preenchimento da caderneta de
saúde da criança. Verificou-se que 62,5% dos profissionais disseram ser
importante o registro do acompanhamento do crescimento e 75% afirmaram que a
falta de dados na CSC acontece pelo desconhecimento das mães na maternidade
sobre a importância da mesma. Com relação aos dados que são da competência
do enfermeiro preencher, 62,5% afirmaram não preencher o nome da criança,
data de nascimento, nome da mãe, perímetro cefálico ao nascer, idade em que o
último ponto de perímetro cefálico foi marcado no gráfico e anotação sobre o
desenvolvimento neuropsicomotor, respectivamente. Da amostragem realizada,
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constatou-se que 65% do preenchimento das CSC estavam satisfatórios.
Entretanto, 35% ainda é considerado um percentual elevado para baixa qualidade
do preenchimento da CSC. Observou-se que os dados em menor porcentagem
preenchidos pela equipe de enfermagem foram apgar, orientações para levar o
filho a UBS na primeira semana de vida, gravidez e puerpério, tipo de alimentação
na alta da maternidade correspondendo a 30 % para cada variável e anotações
sobre desenvolvimento neuropsicomotor correspondendo a 40%. A falta ou
inadequação no preenchimento por parte dos enfermeiros nas CSC é injustificável
e demonstra um fraco vínculo dos profissionais com as ações básicas de saúde.
Haja vista que o Ministério da Saúde elaborou um manual para ajudar o
profissional, além de orientar o correto preenchimento dos dados, reforça a
importância do mesmo como educador e promotor da saúde (VIEIRA et al, 2005).
CONCLUSÃO: O conjunto dos dados encontrados neste estudo reforça a
necessidade de estimular os profissionais de saúde da rede pública no que se
refere a uma abordagem integral da saúde da criança e à questão da utilização da
CSC para o acompanhamento da saúde infantil. Reforça também a necessidade
de investimentos permanentes em capacitação dos profissionais e organização
dos serviços de forma que a contribuição da CSC para a melhoria da saúde das
crianças neste país seja potencializada. Além disso, é preciso que os serviços de
saúde se organizem no sentido de otimizar a ida das crianças às UBS como
oportunidade de abordagem e registro dos principais aspectos de sua saúde.
REFERÊNCIAS: Ministério da Saúde (Brasil), Secretaria de Atenção à Saúde,
Política nacional de atenção básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Ministério
da Saúde (Brasil), Secretaria de Políticas de Saúde. Saúde da criança:
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, Brasília: Ministério
da Saúde; 2002. Ministério da Saúde (Brasil), Secretária de Atenção à Saúde.
Manual para utilização da caderneta de saúde da criança. Brasília: Ministério da
Saúde, 2005. Santiago ER, Madeira AMF. A consulta de enfermagem sob a ótica
de mães adolescentes- um estudo compreensivo. Rev Min Enf. 2005:16-20. Vieira
GO, et al. O uso do cartão da criança em Feira de Santana – Bahia. Rev Bras
Saude Mater Infant. 2005; 2 (5):177-184.
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QUEIMADURAS EM CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS:
ANÁLISE DA MORBIDADE HOSPITALAR
AUTOR (ES): Rocha Neta AP(1), Viana LS(2), Cardoso KC(2), Figuerêdo AR(2),
Maciel SM(3)
INTRODUÇÃO: Os acidentes na infância são um dos maiores problemas de
Saúde Pública, pois acometem crianças em todo o mundo e causam perda de
anos de vida produtiva. Além disso, eles geram enormes gastos financeiros e são
responsáveis por seqüelas psicológicas, orgânicas e sociais, trazendo prejuízos
consideráveis às populações afetadas. A maioria deles ocorre em casa e, é
atribuída a falta na atenção, aos perigos domésticos e à mobilidade característica
do desenvolvimento infantil(1). Dentre os acidentes, destacam-se as lesões por
queimadura que constituem importantes causa acidental de morbi-mortalidade,
com grande freqüência entre as crianças, sendo a quarta causa de morte, depois
do trânsito, afogamento e quedas, e a sétima em admissão hospitalar. As
queimaduras podem ser produzidas por substâncias quentes ou fontes de calor,
as mais comuns, além das queimaduras químicas, elétricas e radioativas(2).
Segundo DATASUS, em 2009, foram internadas 13.127 crianças menores de 10
anos por queimadura no Brasil, já em 2010, houve uma elevação nesse índice
para 14.373 internações. Além de graves seqüelas, tais acidentes exigem vários
dias de internação e acompanhamento terapêutico após a alta hospitalar. As
queimaduras infantis podem ser prevenidas por meio de orientação familiar,
alteração no ambiente, elaboração de leis específicas e cumprimento daquelas já
existentes. OBJETIVO: Traçar o perfil das crianças menores de dez anos vitimas
de queimaduras no Brasil no ano de 2011, com base nos dados disponíveis no
DATASUS - Departamento de Informática do SUS, Ministério da Saúde.
MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo sobre as internações em menores de
dez anos vitimas de queimaduras no Brasil, no ano de 2011, utilizando a 10ª
revisão de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
relacionados à Saúde (CID-10), classificando a causa das queimaduras em: W85W99 - Exposição à corrente elétrica, à radiação e às temperaturas e pressões
extremas do ambiente, X00-X09 - Exposição à fumaça, ao fogo e às chamas,
X10-X19 - Contato com uma fonte de calor ou com substâncias quentes.
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Realizou-se uma pesquisa sistemática nas bases de dados do DATASUS Departamento de Informática do SUS, Ministério da Saúde, onde foram coletados
dados quanto à detecção geral de internações de vitimas de queimaduras no
período de 2011, para se analisar a proporção de pacientes na faixa etária
referida. Foram comparados os dados anuais no DATASUS relativos aos casos
de internações de crianças vitimas de queimaduras, disponíveis a partir de 29 de
julho de 2011 desse mesmo ano no DATASUS. Para fins de analise estatísticos,
utilizou-se Tabwin para Windows versão 3.6b. RESULTADOS: Dados parciais
atualizados em 29 de julho de 2011 sugerem que os casos de internações por
queimaduras no Brasil no ano de 2011 são de 6.392. Desses, 4.146 casos
(64,8%) relacionados à exposição à corrente elétrica, à radiação e às
temperaturas e pressões extremas do ambiente, 1.435 casos (22,4%) causados
por contato com uma fonte de calor ou com substâncias quentes e 811 casos
(12,6%) devido exposição à fumaça, ao fogo e às chamas. Em relação ao sexo
houve 3.975 (62,1%) casos são de crianças do sexo masculino e 2.417 (37,8%)
casos do sexo feminino. O predomínio do sexo masculino é observado em
estudos acerca dos acidentes infantis e pode esta relacionada com as diferenças
de comportamento de cada sexo e com fatores culturais, que determinam maior
liberdade aos meninos e, em contrapartida, maior vigilância das meninas. Em
relação à idade, das 6.392 internações, 3.287 (51,4%) casos aconteceram em
crianças na faixa etária de 5 – 9 anos, 2.687 (42%) casos em crianças de 1 – 4
anos e 418 (6,5%) casos aconteceram em crianças menores de 1 ano. Alguns
autores colocam a idade como fator de risco para as causas acidentais. De modo
geral, ao contrário do que mostram os dados coletados nesta pesquisa, estudos (2)
mostram que as crianças menores sofrem mais queimaduras, afogamentos,
quedas e intoxicações; as maiores sofrem mais atropelamentos, quedas de
bicicletas. Os tipos de acidentes podem ser associados ao estágio de crescimento
e desenvolvimento das crianças. A incidência maior de queimaduras na idade
menor que um ano, possivelmente está associada às características do
desenvolvimento motor da criança, quando esta começa a realizar os movimentos
por vontade própria, nesta fase, cuja curiosidade, imaturidade e incoordenação
motora a colocam em situações de perigo, ou podem estar associadas à violência
1.
2.
3.

Relator. Acadêmico de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. E-mail:
agostinhaprn@hotmail.com
Acadêmico de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão
Enfermeira especialista em Enfermagem Clínico- Cirúrgica

750

física/negligência. Além dessas características, o fácil acesso à cozinha e a
supervisão inadequada da criança podem contribuir para a ocorrência desses
eventos. Ao contrário do que se encontra na literatura que refere o contato com
uma fonte de calor ou com substâncias quentes como maior causador das
queimaduras, este estudo apresenta a exposição à corrente elétrica, à radiação e
às temperaturas e pressões extremas do ambiente como principal causador.
Quanto a exposições a substâncias quentes ou fontes de calor, neste estudo foi
mais observado em crianças na faixa etária de 1 – 4 anos com 966 internações.
Os líquidos quentes também são o principal agente de queimadura em crianças,
devido à facilidade de acesso a ambientes como a cozinha. Podemos afirmar que
a modificação do ambiente seria suficiente para evitar as queimaduras infantis.
Manter a criança afastada de fornos aquecidos, não deixar cabos de panelas
voltados para fora do fogão e alimentos quentes em cima de mesas com toalhas
que podem ser puxadas pela criança, manter ferro de passar roupa e aparelhos
elétricos ainda quentes em lugares altos, restringir o acesso da criança à cozinha
e lavanderia são medidas eficazes e de baixo custo que podem evitar sofrimento
e seqüelas impostas às crianças vítimas de queimadura. Quanto a exposições a
fumaça, fogo e chamas, neste presente estudo também foi mais presente na faixa
etária de 1 – 4 anos com 407 dos casos. Outros estudos também apontam para
os fósforos, isqueiros e combustíveis como os principais causadores de exposição
ao fogo entre as crianças. O fácil acesso da criança a estes agentes desperta
para a necessidade de se retirar estes produtos do alcance, e chama a atenção
no sentido de questionar a verdadeira necessidade de se manter álcool, gasolina
e querosene no domicílio. Estudos apontam que os incêndios desencadeados por
fósforos e acendedores ocorreram em horários em que as mães encontravam-se
no trabalho fora do lar (das 8 às 20 horas). Medidas mais específicas como
dispositivos de segurança na fabricação de acendedores e fósforos que dificultem
o manuseio da criança, também devem ser considerados, a fim de reduzir a
incidência destes eventos. Quanto à exposição à corrente elétrica, à radiação e às
temperaturas e pressões extremas do ambiente apresentam maior número de
internações em crianças na faixa etária de 5 – 9 anos com 2.569 dos casos.
Identificou-se que os casos de queimadura por contato com fios de alta tensão em
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decorrência da prática de soltar pipas. Levando a uma alta taxa de internação e
ate óbito em vários casos, evidencia a alta gravidade deste tipo de acidente.
Neste sentido, as crianças maiores que soltam pipas devem ser orientadas a
fazê-lo longe da rede elétrica e fios de alta tensão. A forma de prevenir o choque
elétrico doméstico seria proteger as tomadas, retirar as extensões que facilitem o
acidente e manter aparelhos elétricos longe do alcance das crianças.
CONCLUSÕES: As queimaduras infantis constituem importante causa de
atendimento hospitalar e internação, além de causar seqüelas físicas e
emocionais relevantes. Os resultados apresentados no presente estudo apontam
para a urgência de medidas de controle e prevenção, bem como a realização de
novos estudos que preencham lacunas do conhecimento e venham colaborar no
combate a este importante agravo à saúde infantil, a ocorrência de queimaduras.
O fato das queimaduras infantis acontecerem, em grande parte, no ambiente
doméstico sugere sua modificação como forma efetiva de prevenção, além da
supervisão direta da criança. É preciso desenvolver ações de sensibilização e
orientações através de programas educativos junto a escolas e comunidades,
além de campanhas de prevenção em meios de comunicação de grande alcance,
com incentivo dos poderes públicos constituídos. A prevenção realmente
necessita ser direcionada para cada etapa do desenvolvimento da criança e as
orientações individuais nas atividades de puericultura, ou coletivas nas escolas e
comunidades, é que conferem aos pais e cuidadores o conhecimento necessário
para a prevenção de acidentes na infância. REFERÊNCIAS: 1. GIMENIZPASCHOAL, S.R.; NASCIMENTO, E. N.; PEREIRA, D.; CARVALHO, F. F.; Ação
educativa sobre queimaduras infantis para familiares de crianças hospitalizadas.
Rev.paul. pediatr. vol.25 no.4 São Paulo Dec. 2007. 2. MARTINS, C. B.G.;
ANDRADE, S. M.. Queimaduras em crianças e adolescentes: análise da
morbidade hospitalar e mortalidade. Acta paul. enferm. vol.20 no.4 São Paulo
Oct./Dec. 2007. 3. BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS - Departamento de
Informática do SUS, 2011B. 4. ROSSI, LA. O processo de cuidar da pessoa que
sofreu queimaduras: significado cultural atribuído por familiares. Rev Esc Enferm
USP 2001; 35(4): 336-45. 5. VARELA, M. C. G.; VASCONCELOS, J.M. B.;
SANTOS, I. B. C.; PEDROSA, I. L.; Processo de cuidar da criança queimada:
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vivência de familiares. Rev.bras.enferm. vol.62 no.5 Brasília Sept./Oct. 2009
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REAÇÕES

FACIAIS

DO

RECÉM-NASCIDO

DURANTE

PROCEDIMENTO DOLOROSO E SUA RELAÇÃO COM PESO AO
NASCER E IDADE CRONOLÓGICA

OLIVEIRA NR, Rodrigues SE, Saraiva IA, Pontes TO, Cardoso MVLML
Introdução: A punção do calcâneo é um procedimento doloroso
causando, dessa maneira, reações no recém-nascido (RN) que, como não podem
se comunicar verbalmente lança mão de meios de comunicação não verbais. A
comunicação não-verbal refere-se a mensagens enviadas por meio de ações e
comportamentos humanos, por meio de expressões e postura, em vez de
palavras, representando a maior parte das mensagens enviadas e recebidas.
Pode-se dizer que esse tipo de comunicação exerce maior influência em relação
àquilo que se deseja exprimir e que as expressões e manifestações corporais são
indispensáveis para ocorrer o processo comunicativo1. Existem alterações
específicas da resposta à dor entre os neonatos, consistindo na fronte saliente,
fenda palpebral estreitada, sulco naso-labial aprofundado, lábios entreabertos,
boca estirada no sentido horizontal ou vertical, língua tensa e tremor no queixo. A
relevância de se estudar o tema se debruça sobre a necessidade de se entender
a forma como o RN se comporta quando submetido à punção do calcâneo para
glicemia para, assim, termos a capacidade de “decodificar” a mensagem que o
cliente está desejando transmitir e, conseqüentemente planejar uma assistência
voltada a minimizar os aspectos negativos relacionados ao procedimento. O
conhecimento, para o cuidador, é um poderoso instrumento, pois o saber não
existe como fato em si, é necessário colocá-lo em prática por meio de técnicas e
estratégias de trabalho2. Objetivo: Este estudo teve como objetivo descrever a
relação entre as reações faciais e as variáveis peso ao nascer e idade cronológica
durante punção do calcâneo para glicemia. Metodologia: A pesquisa constou de
1.
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estudo de caráter observacional, transversal e quantitativa, desenvolvido na
Unidade de Internação Neonatal (UIN) em duas instituições hospitalares de
serviço público com referência terciária para o estado do Ceará bem como para
os estados vizinhos no período de outubro de 2010 a março de 2011. Os sujeitos
da pesquisa foram 50 recém-nascidos internados na UIN, que atenderam os
critérios de inclusão: (25)RNT e (25)RNPT internados na Unidade Neonatal, com
IG entre 30 e 42 semanas, independente do sexo, mas submetidos à punção do
calcâneo para coleta de exames. Os critérios de exclusão foram: idade
cronológica menor que dois dias, RN prematuro extremo com IG menor que 30
semanas, ser portador de malformações congênitas; uso de drogas sedativas e
em estado comatoso, e filhos de usuárias de drogas. A coleta de dados ocorreu
em duas fases, a primeira fase ocorreu por meio da busca direta em prontuários
de condições que identifiquem aquele bebê como um possível componente da
amostra, em seguida, seus pais ou responsáveis foram contatados para
explanação da pesquisa e questionados quanto à permissão de incluir seus filhos
na coleta de dados, através da assinatura de um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) foi iniciada a coleta dos dados referente à história neonatal
por meio da busca diereta de informações nos prontuário, finalizando-se então a
primeira fase da coleta. Nesse segundo momento, ocorreu o registro das reações
comportamentais do RN por meio de filmagens. Cada bebê foi filmado apenas
uma vez durante o procedimento de punção capilar, sendo abrangidos os turnos
manhã, tarde ou noite. Ressalta-se que a filmagem foi realizada imediatamente
antes do início do procedimento, durante e imediatamente depois do fim do
procedimento, sendo, no entanto, neste estudo analisados somente o momento
durante a realização do procedimento. A autorização prévia para realização deste
trabalho consta dos pareceres Nº 080906/10 na primeira instituição e Nº 32/11 da
segunda instituição das Comissões Científica e de Ética das instituições sede do
estudo. A análise dos dados ocorreu durante e após leitura das filmagens. A
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leitura dos dados ocorreu por meio do Programa Windows Media Player, 2009. O
registro das imagens e manifestações comportamentais do RN foi realizado num
instrumento adaptado de Almeida (2011)3. Os resultados foram apresentados em
gráficos e tabelas, discutidos conforme literatura específica e pertinente ao tema.
A análise estatística utilizada considerou nível de significância de 5% (p<0,05)
para os testes estatísticos. Resultados: Verifica-se que 22 (44%) RN são do sexo
masculino e 28 (56%) feminino. Quanto à idade gestacional (IG) a maioria dos
RN, ou seja, 23 (46%) tinham entre 37 a 41 semanas, 15 (30%) com IG entre 30 a
34,9 semanas. A média de IG encontrada foi de 36,4±2,7 semanas. Na avaliação
do escore de Apgar no primeiro minuto de vida, nota-se que dos RN 28 (56%)
obteve escore entre 7-10 e no quinto minuto de vida essa porcentagem aumentou
para 44 (88%). Apenas 6 (12%) obtiveram escore entre 1 e 3 no primeiro de vida,
e no quinto minuto de vida esse número decresceu para 1 (2%). Ressalta-se que
2 (4%) dos RN não tiveram o índice de Apgar verificado no quinto minuto de vida.
Em relação ao peso de nascimento, 30 (60%) dos RN apresentaram peso entre
1501 e 2500 e apenas 3 (6%) tiveram um peso entre 1000 e 1500 gramas. A
média total de peso verificada foi de 2393±720 gramas. Foram analisadas a
presença das seguintes fácies de dor: boca estirada na horizontal, boca estirada
na vertical, sulco naso-labial, fronte saliente, choro e língua tensa. Encontrou-se
relevância significativa entre as variáveis: idade cronológica e olhos fechados
depois do furo (p=0,033). Conclusão: As alterações comportamentais da face
mostram um grande número de informações que comunicam ao profissional de
saúde sinais de comprometimento fisiológico ou comportamental, o RN comunicase por meio de expressões do corpo, posturas e gestos na tentativa de ser
compreendido

concluindo-se

que

identificar

as

principais

reações

comportamentais do RN frente a um procedimento doloroso facilita a
comunicação enfermeiro-paciente, visto que nesse período a comunicação do
neonato é essencialmente a linguagem não verbal. Referências: 1. ALMEIDA, C.
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B. Características da comunicação não-verbal entre o enfermeiro e o cego. 2005.
87p. Fortaleza, 2005. 2. ROLIM, K. M. C.; CARDOSO, M. V. L. M. L. A interação
enfermeira-recém-nascido durante a prática de aspiracão orotraqueal e coleta de
sangue. Rev Esc Enferm USP, v.40, n.4, p.515-523, 2006. 3. ALMEIDA, L. S.
Comunicação cinésica do recém-nascido sob influência do manuseio e ruídos em
uma unidade neonatal. 2011. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) –
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011.
DeCS: Recém-nascido, Enfermagem, Dor
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REDE DE APOIO SOCIAL DE MÃES CUIDADORAS DE CRIANÇAS
COM CONDIÇÃO CRÔNICA.1
MELO, CCA2
SOUSA, FGM3
INTRODUÇÃO: O apoio social compreende ter outras pessoas que possam
oferecer ajuda, encorajamento e conselhos, tem influência no parentesco e é
capaz de fornecer informações que levam o indivíduo a acreditar que é cuidado,
amado e que pertence a um grupo com obrigações mútuas (GRIEP et al. 2005). A
rede de apoio social das mães é um fenômeno complexo que pode afetar mãe e
filho de muitas formas, facilitando o relacionamento (JENNINGS et al.,1991).
Castro e Piccinini (2002, p. 626), revelam que a “doença crônica pode ser vista
como um estressor que afeta o desenvolvimento normal da criança e também
atinge as relações sociais dentro do sistema familiar”. OBJETIVO: Identificar a
rede de apoio de mães cuidadoras de crianças com condições crônicas.
METODOLOGIA: Este estudo é parte integrante do trabalho monográfico
intitulado de “Qualidade de vida de mães cuidadoras de crianças com condição
crônica”. Trata-se de um estudo transversal, exploratório e descritivo com uma
abordagem quantitativa. Este estudo foi desenvolvido no serviço ambulatorial da
Clínica Escola Santa Edwiges da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais
(APAE) no setor da fisioterapia pediátrica e no serviço de Pediatria do Hospital
Universitário Unidade Materno Infantil (HUUMI) incluindo a unidade de internação
pediátrica. A população de estudo compreendeu 100 mães cuidadoras de
crianças e adolescentes com condições crônicas atendidas nos serviços de saúde
(APAE e HUUMI) durante o período de 25 de Março a 06 de Junho de 2011 e que
atenderam aos critérios de inclusão:
______________________
1

Trabalho é recorte da pesquisa Cuidado Materno e Profissional a criança com condição crônica
vinculado ao Grupo de Estudo e Pesquisa na Saúde da Família, da Criança e do Adolescente –
GEPSFCA, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Maranhão – FAPEMA
2
Discente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão,
Membro do GEPSFCA, Bolsista de Iniciação Cientifica CNPq. E-mail: caiusmelo@hotmail.com
3

Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Coordenadora do Curso de Mestrado em
Enfermagem da UFMA e do GEPSFCA.
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ser mãe cuidadora de filho com diagnóstico de doença que se insere como
condição crônica, que estejam em seguimento ambulatorial ou internados. Antes
da aplicação do instrumento WHOQOL-bref, as mães eram submetidas a uma
ficha de identificação que continha a pergunta: “Quem ajuda você a cuidar do seu
filho?”. O presente estudo parte da avaliação das respostas desta pergunta. A
pesquisa que deu origem a este subprojeto, em atendimento à Resolução 196/96
do Conselho Nacional de Saúde, foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do HUUFMA (CEP–HUUFMA), com o número de protocolo: 001798/2010-90. As
mães foram esclarecidas quanto aos objetivos

e a metodologia do estudo e

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assegurando-se o
direito de acesso aos dados e a garantia de deixar o estudo se acharem melhor
para si. RESULTADOS: Num total de 100 mães, os maiores percentuais foram
entre aquelas na faixa etária de 21 a 30 anos, com frequência de 62,0% e entre
as mães de 31 a 40 anos com 25,0%. As mães com entre 31 a 40 anos
totalizaram 7,0%, enquanto aquelas menores de 20 anos representaram 6,0%.
Quanto ao número de filhos vivos 34,0% das mães entrevistadas relataram que
tinham um filho, 28,0% dois filhos, 19,0% três e 12,0% possuíam quatro. As
menores porcentagens foram as de mães com cincos filhos vivos totalizando
4,0%, seis filhos 2,0% e finalmente 1% das mães com oito filhos vivos. A situação
laboral das mães demonstrou grande discrepância na análise dos dados, pois
81,0% das mães não trabalham contra 19,0% que apresentavam algum vínculo
empregatício. A situação conjugal da maior parte das mães do estudo foi de mães
casadas ou com união estável totalizando 62,0% contra 37,0% solteiras e 1%
divorciada. A procedência das mães variou entre capital (55,0 %), 43,0% de
outras cidades do Estado do Maranhão e 2,0% provenientes de outros estados.
Ao serem questionadas “Quem ajuda você a cuidar do seu filho?” identificou-se
que 80,0% das mães apresentavam colaboradores e 20,0% não. Dentre os
principais colaboradores destacam-se as os maridos ou companheiros das mães
representando um total de 39,0%, seguido dos demais colaboradores (filhos, tias
maternas, primas, cunhadas, amigos, madrinhas, avôs paternos da criança,
babás e os avós maternos) com o somatório de 29,0%. As avós maternas das
crianças com 18,0%. Os irmãos das mães apresentaram um percentual de 14,0%.
DISCUSSÃO: Há de se considerar que em quase a totalidade as mães

759

apresentavam significativa rede de apoio social envolvendo diversos membros da
família. Estas consideraram o apoio dos maridos ou companheiros como o mais
importante e o mesmo pode exercer diferentes funções e está presente em todas
as dimensões do apoio. Depois do marido, as pessoas mais mencionadas da rede
de apoio social das mães são os demais colaboradores no cuidado e as avós
maternas da criança, estes constituem um grupo de apoio que podem
proporcionar uma interação social positiva e são ativados quando a mãe
necessita de auxilio no cuidar. Apesar da boa avaliação das relações sociais
neste estudo, Krahn (1993) relata que as mães de crianças doentes tendem a
perceber o apoio social recebido como insuficiente e afirma que o sentimento de
apoio social inadequado estaria associado às doenças que demandam um maior
cuidado por parte das mães e que geram altos níveis de estresse. Relata ainda
que o apoio social familiar às mães com crianças doentes é menor do que o apoio
social de famílias com crianças saudáveis. Entretanto Green (2007) aponta que
uma consequência positiva de prestação de cuidados é o estreitamento de
vínculos familiares e das relações sociais. Como observado 37,0% das mães
possuíam três filhos ou mais, fato que implica uma maior demanda de cuidado por
parte das mães e reflete diretamente na necessidade de uma rede de apoio
ampliada para que tanto a mãe como a família possam atender as necessidades
de todas as crianças. O pai da criança comumente é o chefe da família e a ele
cabe a responsabilidade do sustento financeiro da mesma, a assistência aos
demais filhos e o auxilio a mães durante o cuidado materno à criança com
condição crônica, visto que as mães abriram mão da atividade laboral a fim de
manter-se como principal cuidadora do filho. Os resultados revelaram que boa
parte das mães são provenientes do interior do estado do Maranhão, o que pode
afetar a rede social de apoio pelo distanciamento de familiares, fazendo com que
estas busquem apoio de terceiros para o cuidado ao filho como amigos, tias,
madrinhas e outros familiares. Além do distanciamento podemos inferir que a
condição financeira das mães cuidadoras é outro fator que as levam a ter uma
dependência maior dos seus maridos, já que são tidos como sustentadores e
mantenedores do lar. Entretanto, este entendimento necessita ser melhor
esclarecido por meio do desenvolvimento de novas pesquisas que foquem como
o pai auxilia a esposa/companheira no cuidado do filho com condição crônica.
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CONCLUSÃO: a rede de apoio às mães cuidadoras de criança com condição
crônica representa uma excelente estratégia para o cuidado integral à criança
com condição crônica. Porém há uma necessidade de se caracterizar de forma
mais precisa, como cada um dos integrantes da rede social desempenham o seu
papel no auxilio materno, principalmente em relação ao marido. O Enfermeiro
como cuidador da família e da criança, necessita conhecer como se estruturam as
redes de apoio de cada mãe, afim de que possam ser utilizadas como instrumento
para um cuidado eficaz, eficiente e ampliado com o objetivo de qualificar tanto o
cuidado como a vida da criança e da família.
DESCRITORES: Enfermagem; Cuidado Infantil; Condição Crônica
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REDE E APOIO SOCIAL NA PERSPECTIVA DE FAMILIARES DE
CRIANÇAS COM DOENÇA CRÔNICA1
Araújo YB2
Reichert APS3
Collet N4

Introdução: A doença crônica na infância pode ser causada por fatores
biológicos, psicológicos ou cognitivos, geralmente possui variação de meses a
anos, e acarreta modificações no crescimento e desenvolvimento normal da
criança, bem como, nas suas relações sociais, além disso, a família da criança
também sofre diversas modificações1. A rede social pode ser definida como o
conjunto de pessoas com as quais o indivíduo mantém contato. Nesta rede as
pessoas em interação ajudam umas as outras de maneiras diferentes. O apoio
social se constitui nas mais diversas formas de os integrantes da rede
fornecerem subsídios materiais ou não, para que a família possa enfrentar
melhor a doença da criança. Tais subsídios podem ser informações sobre a
doença da criança, atitudes de reforço e encorajamento para os cuidados
prestados pela família à criança, a escuta qualificada, oportunidades para
expressão de sentimentos, viabilização de recursos práticos como, dinheiro,
transporte, hospedagem em casas de apoio2. Apesar de o hospital ser um dos
cenários mais comums de cuidados às crianças com doenças crônicas, devido
longos períodos de internação, o domicílio e a comunidade também são
espaços de cuidado, por isso, a rede social precisa estar presente e
fornecendo apoio social. Este apoio, que é decorrente das relações sociais
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entre integrantes da rede, é capaz de diminuir o estresse, contribuir para o
desenvolvimento pessoal e melhorar a qualidade de vida, além de contribuir
para o enfrentamento em situações de doença.

Objetivo: identificar os

integrantes, e os tipos de apoio proveniente da rede social de famílias de
crianças com doença crônica. Metodologia: Pesquisa qualitativa, realizada em
um hospital público da Paraíba, no período de Maio a Junho de 2011, cujo
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do hospital em estudo
sob o protocolo 082/2011. Os sujeitos do estudo foram famílias de crianças
internadas no referido hospital, que após serem informadas sobre a finalidade
da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os
critérios de inclusão foram: estar acompanhando a criança durante a
hospitalização e ser o dispensador de cuidados à esta no domicílio. Baseado
na tipologia desenvolvida por Robinson3 que esclarece a diferença entre
membros da família e a unidade familiar na pesquisa, o foco deste estudo foi o
indivíduo como parte de um subgrupo familiar, no qual, tanto indivíduos como
relacionamentos são estudados, tendo a família como contexto. Assim, sete
mães participaram deste estudo como representantes das famílias das
crianças. Para a coleta dos dados foi utilizado o ecomapa como técnica
nuclear. Tal instrumento, bastante utilizado em pesquisas com famílias, é
definido como recurso gráfico, objetivo e dinâmico que possibilita a avaliação
dos recursos familiares atuais ou em determinado contexto vivido pela família4.
Para o aprofundamento das questões emergidas deste instrumento, a
entrevista

semiestruturada

em

profundidade

foi

usada

como

técnica

complementar, sendo norteada pela questão: Conte-me que pessoas fazem
parte da sua rede e que apoio recebeu/faltou em toda a trajetória da doença do
seu filho. Os ecomapas foram analisados a partir das ligações entre os
indivíduos integrantes da rede, representadas graficamente por linhas e setas,
permitindo avaliar a força e a qualidade das relações e se estas são de suporte
ou não para a família, na perspectiva de cada familiar. Esse processo
possibilitou visualizar as interações sociais que se desdobraram na trajetória da
doença e os tipos de apoio recebidos ou ausentes, enquanto que as entrevistas
possibilitaram o aprofundamento acerca dessas interações. Para o conteúdo
das entrevistas procedeu-se a análise temática. Resultados: A rede social das

763

famílias é composta pela família extensa (parentes consanguíneos), amigos,
vizinhos, Deus, profissionais de saúde, instituições de saúde (Unidade de
Saúde da Família, clínicas privadas e hospitais), casas de apoio, igrejas, e
outras mães que vivenciam a mesma condição nos seus filhos. Os tipos de
apoio identificados foram: emocional, informacional, afetivo, de reforço,
espiritual e instrumental. As famílias relataram receber pouco apoio informativo
por parte dos profissionais de saúde, tanto no momento da consulta da criança,
como por ocasião da confirmação do diagnóstico. De acordo com os
depoimentos, quando as informações são fornecidas à família, nem sempre
são inteligíveis, dificultando o entendimento da real situação de saúde da
criança, contribuindo ainda mais para aumentar a ansiedade e a insegurança.
Não obstante, a família ainda tem que suportar a demora na definição do
diagnóstico para o início do tratamento. Nessa busca pelo diagnóstico, muitas
famílias passam por uma verdadeira peregrinação nos serviços de saúde, na
tentativa de conseguir atendimento resolutivo e que possa definir, de fato, quais
são as perspectivas para o futuro da criança. Nesses momentos, a oferta de
apoio afetivo, emocional, instrumental e espiritual proveniente da família
extensa, dos amigos, dos vizinhos e da igreja é grande e ajudam a família a se
sustentar e enfrentar a situação. O apoio de reforço, informacional e emocional
é fornecido por outras mães de crianças que já passaram pelo mesmo
problema. Daí a importância de envolver pessoas que guiem as famílias no
início do tratamento e possibilitem o contato com famílias que obtiveram
sucesso no tratamento2. Quando o diagnóstico é definido e a criança e sua
família começam a aderir à terapêutica, bem como adaptar-se aos seus efeitos,
o apoio afetivo permanece, mas o emocional e o instrumental tendem a
diminuir, devido ao longo ou ininterrupto tratamento. Os integrantes da rede se
afastam também, por acreditarem que a família conseguiu retornar ao estado
de equilíbrio anterior ao acontecimento da doença, podendo, assim, assumir
sozinha todas as implicações trazidas pela doença. A partir do momento em
que a doença da criança se instala na família e começa a fazer parte dela com
a mãe assumindo todo o cuidado, os demais membros retornam a sua vida
anterior e a mãe enfrenta sozinha a doença da criança5. Nas recidivas ou
períodos de crise da doença, poucas famílias podem contar com o apoio
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instrumental e emocional advindo da rede. Nessa ocasião, o apoio espiritual e
a confiança em Deus surgiram como o único apoio efetivo que estas mães
dispõem para continuar a caminhada do enfrentamento da doença crônica da
criança. Conclusão: A rede social das famílias que enfrentam a doença
crônica

da

criança

é

heterogênea,

composta

por

diferentes

pessoas/instituições, e o apoio social fornecido por essa rede é significativo,
porém, nem sempre é contínuo e condizente com as necessidades das
famílias. É necessário que haja um fortalecimento e comprometimento do
relacionamento entre os integrantes da rede no sentido de que o apoio ofertado
à família seja adequado as suas demandas, contínuo no processo vivencial
dessa experiência e provedor do suporte social, capaz de encorajar o
enfrentamento das adversidades da doença.
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SABERES E PRÁTICAS SOBRE O MÉTODO CONTRACEPTIVO
EM ADOLESCENTES GRÁVIDAS. ¹

Queiroga RMA ² Pereira JFG ² Sousa TAV ² Neto BMS ² Costa ACM ³

RESUMO

A adolescência compreende um período de intensa transformação da vida de
um jovem, diversas alterações são identificadas desde mudanças fisiológicas
ate psicossociais. Dentre estas alterações identifica-se a descoberta de um
novo mundo, a sexualidade. Paralelamente as alterações naturais no corpo
nesse período surgem as modificações na sexualidade que associada a uma
ausência de apoio familiar, falta de lazer, curiosidade natural, ausência de
educação sexual na escola, maus exemplos familiares, solidão, carência
afetiva dentre outros fatores pode-se desencadear uma atividade sexual
precoce e conseqüentemente risco para uma gravidez indesejada. Em décadas
passadas a mulher era tida com um ser puramente procriador e responsável
pelos afazeres domésticos. Nessa época os casamentos aconteciam o mais
precocemente possível e, portanto as gestações. No entanto os anos se
passaram e a mulher acabou adquirindo um maior espaço na sociedade,
deixando de ser a do lar e trabalhando em órgãos antes apenas ocupados por
homens. Dessa forma o desejo de ser mãe tornou-se algo posterior a aquisição
de uma estabilidade financeira, ou seja, a independência. Além disso, o sexo
deixou de acontecer apenas após o casamento, adveio a liberação sexual e
com ela o surgimento de métodos seguros que pudessem evitar uma gravidez
não desejada. Segundo o DATASUS, a região nordeste, em 2009, teve
159.036 partos destes 23.700 foram no Maranhão. A população Caxiense é
composta por 144.338 pessoas, destas 70.167 são de homens e 74.221 são de
mulheres. Desse contingente feminino as adolescentes, enquadradas segundo
a OMS na faixa etária de 10 a 19 anos, constituem um total de 8.850 sendo um
numero inferior ao de garotos nessa faixa etária (9.195). O total de
adolescentes grávidas no município, assistidas pelas unidades de saúde, no
ano de 2009 foi de 2971 casos. De acordo com esses dados a pesquisa teve
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total viabilidade em decorrência do acentuado número de gestações na
adolescência no município de Caxias- MA. Este trabalho trata dos saberes e as
práticas de adolescentes grávidas sobre o uso dos métodos contraceptivos, de
forma a identificar os principais fatores relacionados com o não uso destes
métodos. Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, com abordagem
qualitativa, desenvolvida através de entrevistas semi- estruturadas com 12
adolescentes grávidas assistidas pelas Equipes de Saúde da Família do
município de Caxias - MA. O roteiro de entrevista abordava inicialmente a
caracterização do sujeito seguindo para o conhecimento e o uso dos métodos
contraceptivos. Após a coleta de dados as falas foram ouvidas exaustivamente
e distribuídas em categorias e realizado análise de conteúdo. A pesquisa foi
submetida a análise do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade NOVAFAPI
em Teresina – PI sendo aprovado no dia 06 de abril de 2011 com o processo
CAAE de nº 0336.0.043.000-10. Os resultados e suas discussões foram
apresentados em duas partes: a primeira, constando da caracterização dos
sujeitos, e a segunda, das categorias feitas de acordo com as informações
coletadas nas entrevistas com as adolescentes grávidas a fim de compreender
os saberes e as práticas sobre o método contraceptivo em adolescentes
grávidas. Na caracterização do sujeito pode-se observar que 77,7% das
entrevistadas não realizaram matrimônio com os pais de seus filhos e possuem
apenas o ensino fundamental incompleto, o que configura a falta de informação
sobre os métodos contraceptivos difundidos no ambiente escolar, constando-se
assim, como fator predisponente para a gravidez indesejada. Como primeira
categoria abordou-se nível de conhecimento sobre os métodos contraceptivos
onde identificou-se com as falas que mesmo diante de diversas informações
sobre os métodos contraceptivos difundidas amplamente pelos órgãos de
saúde e na mídia ainda identifica-se um vasto grau de desconhecimento a
cerca desta temática. Já na categoria intitulada prática das adolescentes sobre
métodos contraceptivos observou-se que a falta de conhecimento não se
restringe as implicações conceituais dos métodos contraceptivos, mas a sua
utilização, o que demonstra que o conhecimento sobre os métodos não é fator
determinante, mas a ciência de sua existência, o acesso e a utilização desses
métodos. Quanto as formas de utilização dos métodos contraceptivos
observou-se que mesmo sendo evidenciado na pesquisa a ausência de
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conhecimento por parte de algumas entrevistadas sobre os métodos
contraceptivos ainda pode-se identificar a existência de certo grau de instrução
quanto ao modo correto de utilização destes, além disso foi notório que por
parte de outras pesquisadas ainda se identificou desconhecimento da forma
correta de utilização dos métodos mais citados na pesquisa que foram a
camisinha, pílula anticoncepcional. Observou-se também na categoria meios
de informações sobre os métodos contraceptivos que durante a pesquisa
algumas jovens mencionam o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)
do município como veículo de transmissão de conhecimento adequado sobre
os métodos contraceptivos. Isto se deve ao encaminhamento periódico das
gestantes, em qualquer fase de vida, ao órgão citado para realização da
sorologia para o HIV, exame este solicitados rotineiramente nas consultas de
pré- natal. A última categoria intitulada ideologias presentes no não uso dos
métodos contraceptivos evidenciou-se que as jovens têm consciência da
existência de métodos que poderiam ter sido utilizados para evitar a gravidez o
desuso destes se da prática sexual esporádica ou mesmo o tipo de relação
existente com o parceiro. Além do fator conhecimento pode-se analisar pelas
falas que a imposição do parceiro durante a relação sexual torna-se
determinante para a decisão do uso ou não de um método de barreira. A jovem
por receio de não agradar o companheiro acaba por ceder ao desejo do
mesmo pelo não uso dos métodos. Identifica-se também que mesmo sabendo
do risco de uma gravidez indesejada não realizou o uso de um dos métodos
contraceptivos em decorrência do não gosto pelo método, por achar que com o
desuso a atividade sexual seria bem mais prazerosa, além da influencia do
fator cultural. Com a realização da pesquisa pode-se observar que as jovens
têm certo conhecimento a cerca das barreiras existentes para contracepção, no
entanto, a forma correta de sua utilização bem como fatores como o baixo nível
socioeconômico e de escolaridade, informações errôneas e cultura foram
contribuintes para a não utilização destes nas relações sexuais. Além disto,
observou-se que as jovens não utilizam estes métodos em decorrência do não
gosto e mesmo sua performance sexual.
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Chaves:

Gravidez
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Sexualidade

768

1

Artigo baseado na monografia de conclusão de curso de graduação em
Enfermagem da Universidade Estadual do maranhão; Eixo: Tecnologia e as
interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família nos
diversos ambientes e contextos.
2
Enfermeiros
3
Profº. Esp. Efetiva da Universidade Estadual do Maranhão

769

SATISFAÇÃO DE MÃES QUANTO AO ACOMPANHAMENTO DO
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE SEUS FILHOS
Abud SM1, Gaíva MAM2, Modes PSSA3, Holland CBC4

Introdução: A atenção à saúde da criança deve ser um campo prioritário nos
cuidados com as populações. Enfatiza a importância do papel desempenhado
pelos serviços e o sistema de saúde, juntamente com o conhecimento sobre
morbimortalidade, aspectos biológicos, demográficos e socioeconômicos. Quanto
aos cuidados primários em saúde, estes assumem grande relevância no
enfrentamento dos problemas, conseqüentemente, podem reduzir os índices de
cuidados insatisfatórios, internações hospitalares e dificuldades de acesso a
serviços de referência(1). Nos últimos anos houveram diversos investimentos
voltados para as políticas assistenciais da saúde da criança e para a
implementação da estratégia saúde da família (ESF), porém os índices de
mortalidade infantil, especialmente a neonatal do município de Cuiabá-MT,
continuam elevados. A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) é um dos indicadores
que melhor reflete a saúde da criança, bem como a qualidade de vida de uma
determinada população. Em 2008, Cuiabá apresentou o Coeficiente de
Mortalidade Infantil de 16,5/1.000 nascidos vivos e a principal causa dos óbitos
foram as afecções perinatais, que estão ligadas a problemas da gestação, parto e
fatores maternos. Quanto a mortalidade neonatal, o coeficiente foi de 10,3/1.000
nascidos vivos e a maioria das causas foi as afecções perinatais e anomalias
congênitas. Na mortalidade pós-neonatal ou tardia, as principais causas estavam
relacionadas à fatores ambientais tais como: doenças infecciosas e desnutrição e
o coeficiente foi de 6,2/1.000 nascidos vivos(2). A avaliação é um componente da
gestão em saúde e tem o propósito de dar suporte aos processos decisórios do
Sistema Único de Saúde (SUS). Na atenção básica esta avaliação deve subsidiar
1

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), docente
do Curso de Graduação de Enfermagem no UNIVAG – Centro Universitário.
2
Doutora em Enfermagem pela Universidade de São Paulo (USP), docente do Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), pesquisadora do CNPq e orientadora.
3 Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), docente do Curso de Graduação de
Enfermagem no UNIVAG – Centro Universitário.
4 Acadêmica do 6º semestre do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).
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a identificação dos problemas e reorientação das ações e serviços desenvolvidos,
bem como analisar a integração de novas práticas sanitárias na rotina das
equipes multiprofissionais e mensurar o impacto destas ações sobre a saúde da
população. A forma mais comum de conceber o conceito de satisfação do usuário
é em termos de expectativas e a percepção daqueles que recebem o serviço(3).
Neste sentido, este estudo abordará o grau de satisfação das mães/responsáveis
de crianças menores de um ano quanto a atenção prestada, na perspectiva do
processo assistencial. Esta perspectiva faz parte da tríade estrutura, processo e
resultado, uma proposta de Avedis Donabedian, que define a qualidade na
atenção à saúde como o grau em que se utilizam os meios para alcançar
melhorias na saúde(4). Além disso, a avaliação na perspectiva dos usuários deve
ser valorizada, atribuindo centralidade no usuário como mais um avaliador
legítimo, pois as avaliações tornam-se amplificadoras dos direitos dos cidadãos,
podendo influenciar no modo da oferta dos cuidados e possibilitar uma maior
qualidade e resolutividade(5). Objetivo: Avaliar a satisfação das mães de crianças
menores de um ano de idade assistidas pelas unidades básicas de saúde
tradicionais e da estratégia saúde da família, relacionada ao acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento de seus filhos. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa de caráter avaliativo com abordagem quantitativa. O estudo foi realizado
nas Unidades Básicas de Saúde Tradicionais (UBS) e Unidades de Saúde da
Família (USF) do município de Cuiabá-MT, que foram escolhidas por amostragem
de conveniência, onde o N>1. A população foi composta de mães de crianças
menores de um ano de idade, cadastradas em UBS e USF do município de
Cuiabá, MT. A amostra foi determinada considerando a população total de
crianças menores de um ano de idade cadastradas até julho de 2010, totalizando
127 mães. Como critérios de inclusão foram estabelecidos os seguintes: ser
usuário da unidade de saúde onde será realizado o estudo; ter criança menor de
um ano de idade que recebeu ou está recebendo atendimento na unidade; residir
na área de abrangência da unidade de saúde onde será realizado o estudo; ter
em mãos o cartão da criança ou caderneta de saúde da criança no momento da
entrevista; foram excluídas mães com dificuldades cognitivas e de entendimento
para responder ao questionário. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi
um questionário que contemplou dados relativos às características das unidades
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e da atenção oferecida as crianças, na perspectiva das mães. O questionário foi
construído com elementos da estrutura, processo e resultado, a partir do
referencial Donabediano de avaliação em saúde, com a finalidade de analisar a
satisfação das mães assistidos pelas unidades básicas de saúde/ESF. Neste
estudo será abordado somente a dimensão processo. A coleta dos dados ocorreu
de outubro a dezembro de 2010. Os dados foram armazenados em planilha
eletrônica e analisados por meio dos recursos de computação do Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS®). O tratamento dos dados foi realizado
através da estatística descritiva. A pesquisa a qual este estudo vincula-se foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Júlio Muller,
protocolo nº 882/CEP-HUJM/2010. Em cumprimento as exigências da Resolução
196 do Conselho Nacional de Saúde foi apresentado as mães participantes o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), juntamente com
orientações quanto aos objetivos da pesquisa, assegurando a elas o anonimato e
a confidencialidade das respostas. Resultados: Todas as entrevistadas
informaram que durante a pré-consulta são mensurados peso e estatura das
crianças, contudo, 77 (62,6%) mães referiram que o perímetro cefálico não é
mensurado. Ainda no atendimento individualizado às crianças, segundo as
usuárias, a avaliação completa dos sinais vitais é pouco freqüente, sendo que a
temperatura é o parâmetro mais verificado para 61 (49,6%) delas, seguido pela
freqüência respiratória (58/ 47,2%) e frequência cardíaca (56/46, 3%), o menos
verificado é a pressão arterial (5/4,0%). A maioria (115/90, 6%) das crianças está
sendo acompanhadas no crescimento e desenvolvimento (CD) pelo profissional
médico e enfermeiro. Segundo as mães, em 2010, 75 (59,1%) crianças
receberam de 1 a 3 consultas com o médico e 16 (12,6%) receberam de 4 a 6
consultas. Quanto as consultas com o enfermeiro, neste ano, 79 (62,2%) crianças
receberam de 1 a 3 consultas e 25 (19,7%) receberam de 4 a 6 consultas. Nas
consultas individuais, tanto com o médico quanto o enfermeiro é pouco abordado
os assuntos que não sejam referentes exclusivamente ao desenvolvimento da
criança. A maioria das entrevistadas referiu que os profissionais não perguntam
sobre suas condições de moradia (102/80, 3%), tampouco sobre as condições
econômicas da família (110/86, 6%) ou sequer se interessam pelos problemas
familiares (109/87, 2%). Para 108(87,1%) das entrevistadas também são pouco
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abordadas questões sobre os recursos sociais ou qualquer apoio, oriundos de
órgãos governamentais, ONGs ou igrejas. Ainda sobre a rotina das consultas, 63
(50,4%) usuárias informaram que são questionadas sobre o desenvolvimento da
criança, tais como aspectos da fala, o engatinhar ou o olhar. Porém, segundo as
entrevistadas, a maioria dos profissionais não se interessa em saber quem cuida
da criança em casa (97/76,4%). Quando a mãe ou responsável pela criança vem
até a unidade, os assuntos mais abordados pelos profissionais são: vacinação
(104/81,9%),

alimentação

desenvolvimento

infantil

da criança

em

geral

(96/76,2%),

(101/79,5%),

diarréia

crescimento

(66/52%) e

e

problemas

respiratórios (61/48,4%). As temáticas menos abordadas são a prevenção de
acidentes e violência doméstica, referido por apenas 43 (33,9%) entrevistadas.
Com relação às práticas educativas e de promoção da saúde desenvolvidas nas
unidades de saúde, para 77 (61,1%) usuárias, os profissionais de saúde não têm
realizado palestras e atividades educativas que discutam sobre a saúde da
criança ou problemas familiares. Conclusões: O perfil das mães e crianças
encontrado no estudo é favorável às práticas de promoção da saúde
desenvolvidas pelas equipes de saúde da família. Porém ainda existem lacunas
que necessitam ser trabalhadas pelos profissionais a fim de prestar um
atendimento integral e de qualidade à criança. A grande maioria das crianças está
sendo acompanhada em seu processo de crescimento e desenvolvimento,
através de consultas médicas ou de enfermagem. No entanto, as usuárias
apontaram a não execução de alguns parâmetros antropométricos, o que pode
prejudicar a avaliação adequada do CD da criança. Os resultados oferecem
subsídios para a atuação das equipes de saúde, seja das UBS tradicionais ou das
unidades de saúde da família, pois trazem a percepção dos usuários sobre a
atenção oferecida, especialmente as lacunas desse atendimento, de acordo com
a realidade da população assistida, podendo tornar-se um elemento primordial na
avaliação dos serviços que buscam a qualidade da assistência prestada à criança
menor de um ano na atenção básica. Referências: 1 - Samico, I. et al. Atenção à
saúde da criança: uma análise do grau de implantação e da satisfação de
profissionais e usuários em dois municípios do estado de Pernambuco, Brasil.
Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., Recife, v. 5, n. 02, p. 229-40, abr-jun., 2005. 2 Cuiabá. Secretaria Municipal de Saúde. Relatório de Gestão 2008 - SUS. Cuiabá-
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MT; 2009. 3 - Esperidião, MA.; Trad, LAB. Avaliação de satisfação de usuários.
Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 10 (sup), p. 303-12, set., 2005. 4 Donabedian, A. La calidad de la atención médica. Definición y métodos de
evaluación. Reimpresión. México, D. F: La Prensa Medica Mexicana, S. A. de C.
V; 1991. 5 - Brandão, ALRB. Avaliação da atenção primária pela perspectiva dos
usuários: adaptação do instrumento EUROPEP para grandes centros urbanos
brasileiros – uma aplicação na comunidade de Manguinhos. 2011. 227 f.
Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública
“Sérgio Arouca” Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2011. DESCRITORES:
Avaliação em saúde; satisfação do paciente; qualidade da assistência à saúde.
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SAÚDE DA CRIANÇA: PRIORIDADES NAS LINHAS DE CUIDADO
NOS CENTROS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RJ

Tyrrell MAR*, Souza NC**, Gomes ALM***, Antunes MA****, Soares ACM*****.
Introdução: Esta pesquisa originou-se do projeto de pesquisa intitulado “Atenção
Básica de Saúde da Criança – Linhas de Cuidado de Atenção Integral e Desafios
para Prática Profissional”. Aprovado pelo CNPq em 2007, pelo Cômite de Ética e
Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery e Hospital Escola São Francisco
de Assis da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CEP/EEAN/HESFA/UFRJ)
cujo número de aprovação é 37/08, pela Coordenação da CAP 1.0 da Secretaria
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ) em 06 de julho de 2009, também
foi aprovado pelo Cômite de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde
e Defesa Civil (CEP SMSDC-RJ), no dia 10 de Agosto de 2009, cujo número de
aprovação é 123/09 e pelos Centros Municipais de Saúde (CMS) cenários da
pesquisa, através das cartas de solicitação à direção do CMS para a aprovação
da pesquisa. Os cenários da pesquisa foram três CMS da Área Programática 1.0
(AP 1.0) do Município do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio
de Janeiro (SMS/RJ), localizados nos bairros: Cidade Nova; Santo Cristo; e,
Santa Tereza, e codificados pelos números 01, 03, e 05 respectivamente. O
objetivo foi discutir, junto à equipe de saúde dos CMS supracitados, no contexto
do SUS e da integralidade das ações, as linhas de cuidado da atenção que são
priorizadas nas ações básicas de saúde da criança, que compreendem: os
princípios norteadores do cuidado; as linhas de cuidado da atenção integral da
saúde; as principais estratégias de ação; e a organização dos serviços de saúde e
da rede de atenção à criança. Os sujeitos da pesquisa foram profissionais que
*Doutora,
Professora
Titular
de
Enfermagem
Materno-Infantil
do
DEMI/EEAN/UFRJ. Pesquisadora CNPq IC. Responsável pela pesquisa.E-mail:
tyrrell2004@hotmail.com
**Acadêmica do sétimo período de graduação da Escola de Enfermagem Anna
Nery/Universidade Federal do Rio de Janeiro. Relatora da pesquisa. E-mail:
natale_duda@hotmail.com
***Enfermeira formada pela Escola de Enfermagem Anna Nery/Universidade
Federal do Rio de Janeiro. E-mail: analeticia-gomes@hotmail.com
****Enfermeira formada pela Escola de Enfermagem Anna Nery/Universidade
Federal do Rio de Janeiro. E-mail: antunesmarilia@hotmail.com
*****Acadêmica do sétimo período da graduação da Escola de Enfermagem Anna
Nery/Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bolsista PIBIC/CNPq. E-mail:
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lidam diretamente com a saúde da criança nos CMS selecionados. O primeiro
contato com os sujeitos consistiu na identificação das expectativas, dos
problemas da situação, das características do grupo considerado, dentre outros
aspectos que estejam diretamente relacionados ao levantamento da situação.
Metodologia: Este estudo é de natureza quanti-qualitativa, do tipo descritivo e
exploratório, com base na pesquisa-ação. Uma pesquisa quanti-qualitativa é
aquela que associa a análise estatística à investigação dos significados das
relações humanas, para que ocorra uma melhor compreensão do tema a ser
estudado, facilitando assim a interpretação dos dados obtidos ¹. Em síntese, esta
abordagem permite a complementação entre palavras e números. A PesquisaAção é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos
da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo. Acrescenta ainda que, os pesquisadores desempenham um papel
ativo no equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e na
avaliação das ações desencadeadas em função dos problemas ². A coleta de
dados foi realizada por meios de instrumentos para caracterização dos sujeitos,
discussões e debates dos temas propostos, o registro em Atas por meio dos
Guias Temáticos, através dos seminários. Na caracterização individual dos
sujeitos foi aplicado um formulário contendo perguntas abertas e fechadas. Este
instrumento contemplava os dados sócio-econômicos e educativos dos sujeitos
participantes do estudo. A ata é um documento que registra resumidamente e
com clareza as ocorrências, deliberações, resoluções e decisões ocorridas
durante o seminário. No término das discussões as Atas foram lidas aprovadas e
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assinadas por todos os participantes da pesquisa, conferindo a validação, pelos
participantes, dos dados coletados. Num momento preliminar ao seminário, foram
aplicados questionários, no sentido diretivo, com o objetivo de adaptar às
discussões temáticas de acordo com o conhecimento dos participantes. Após a
aplicação de cada questionário, foram distribuídos os Guias Temáticos, com o
intuito de embasar as discussões sobre o tema proposto. Esta dinâmica foi
utilizada em todos os seminários, objetivando preparar a equipe de pesquisa para
as discussões e debates subseqüentes. Nesta pesquisa, os conteúdos dos
seminários foram norteados pelos Guias Temáticos, sendo realizados com os
profissionais de saúde dos CMS da A.P 01, incluindo aspectos relacionados à:
Política de assistência de Saúde da Criança, e à Política de Atenção Básica de
Saúde no contexto do SUS. Durante o primeiro seminário, após os sujeitos
assinarem o TCLE, foi aplicado um questionário de mapeamento dos
conhecimentos dos profissionais de saúde acerca do tema a ser abordado no
próximo seminário. Esta dinâmica foi repetida nos seminários subseqüentes. Os
questionários aplicados não tiveram um caráter avaliativo, e sim diretivo, com o
objetivo de adaptar as discussões temáticas de acordo com o conhecimento dos
participantes. A análise dos dados foi realizada a partir das categorias que
emergiram das discussões realizadas durante os seminários. O tratamento dos
dados levantados junto aos sujeitos da pesquisa foi realizado com base nas
seguintes etapas: ordenação e classificação destes, seguidas da identificação das
categorias empíricas, confrontando-as com as categorias analíticas teoricamente
estabelecidas relacionadas com as linhas de Cuidado da Atenção Integral à
Saúde da Criança, além da análise final ³. A ordenação dos dados foi feita após o
mapeamento de todas as informações obtidas no trabalho de campo como:
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transcrição das gravações, releitura do material, organização dos relatos e dos
dados da observação dos pesquisadores. A fase de classificação dos dados, por
sua vez, envolveu a leitura exaustiva e repetida dos textos, com o objetivo de se
identificar que informações são relevantes nos relatos dos sujeitos e nas
observações

do

pesquisador.

A

análise

final

dos

dados

consistiu

no

estabelecimento das inter-relações entre a categoria gerada e referenciais
teóricos, respondendo às questões da pesquisa baseadas nos objetivos que a
fundamentam. Resultados: Uma categoria foi construída após a análise dos
dados obtidos durante os seminários, sendo esta: “Linhas de Cuidado à Criança:
Prioridades a partir dos profissionais de Saúde”. Nesta categoria, constam as
linhas de cuidado de atenção integral a saúde da criança que são realizadas nos
Centro Municipais de Saúde em estudo, onde seis linhas são realizadas em todos
os CMS, são elas: “Ações de saúde da mulher no enfoque da atenção
humanizada e qualificada”; “Atenção humanizada e qualificada à gestante e ao
recém- nascido”; “Triagem neonatal”; “Incentivo ao aleitamento materno”;
“Imunização”; “Atenção a saúde bucal”. As outras sete linhas de cuidado que são
preconizadas pela Política de Atenção Integral a Saúde da Criança são realizadas
apenas em alguns CMS. Conclusão: Esta avaliação favoreceu a compreensão do
que é vivenciado pelos profissionais nos serviços de atenção Básica. Havendo a
priorização do atendimento de algumas linhas de cuidado pelos CMS, sendo à
carência de recursos humanos e materiais, e o espaço físico limitado os principais
motivos para esta priorização, não sendo realizado todas as linhas de cuidado
preconizadas na Política de Atenção Integral a Saúde da Criança, prejudicando a
qualidade da assistência de saúde a esta população. Referências: 1FIGUEIREDO, N.M.A. Método e Metodologia na Pesquisa Científica. 2ª ed. São
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Paulo: Yendis, 2007. 2- THIOLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 16ª
edição: São Paulo; Cortez Editora, 2008. 3- MINAYO, M. C. S. O desafio do
conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 2 ed. São Paulo: Hucitec; Rio de
Janeiro: Abrasco, 1993.
Eixo Temático: Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido,
criança,

adolescente

e

família

nos

diversos

ambientes

e

contextos.

Descritores: Atenção Básica, Saúde da Criança, Prática Profissional.
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SENTIMENTOS ATRIBUIDOS A HOSPITALIZAÇÃO DE UM FILHO
Figueiredo VF, Gomes ILV, Pennafort VPS.

Introdução: O adoecimento de um filho, geralmente é uma fonte de ansiedade
para os pais, sendo normalmente a mãe a que acompanha o filho hospitalizado,
pois ela se sente no dever de estar junto deste, como protetora e cuidadora.
Durante a hospitalização, a mãe enfrente uma série de preocupações
relacionadas ao adoecimento da criança, a falta de informações acerca do estado
de saúde do seu filho, além de preocupações relacionadas ao trabalho, marido,
outros filhos que ficaram em casa, entre outras. A mãe é capaz de enfrentar todas
essas circunstâncias, para cumprir a sua missão de cuidar, proteger e estar junto
ao filho. Desde 1990, com a promulgação da Lei n°8.069, que regulamenta o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e que dispõe sobre o direito de
permanência dos pais ou responsáveis pela criança em tempo integral durante a
internação, surgiram novas questões em relação à dinâmica hospitalar, com
necessidades de adaptação na organização da unidade pediátrica, não somente
acerca da estrutura física, mas em relação ao papel dos profissionais de saúde
para com esses acompanhantes. Portanto, faz-se preciso a existência de um
cuidado que envolva não apenas a criança, mas esta e sua família, buscando-se
compreender os sentimentos e as necessidades que os envolvem durante a
internação, para que, assim, torne-se possível uma assistência de qualidade para
a criança e seus familiares. Um fator essencial para que haja esse cuidado de
excelência, é que profissional de saúde compreenda o ser humano como ser
integral, percebendo o sofrimento e os sentimentos tanto do doente, como da
família. Diante disso, esse estudo tem como objetivo compreender os sentimentos
da mãe ao vivenciar a internação de um filho. Metodologia: A pesquisa é de
natureza

exploratória/descritiva

com

abordagem

qualitativa.

A

pesquisa
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exploratória tem como objetivo explorar aspectos de uma situação não conhecida,
para obter maiores informações sobre nosso objetivo, e a descritiva objetiva
identificar e descrever as características de um determinado fenômeno. Foi
desenvolvida num hospital público terciário de referência pediátrica, localizado no
município de Fortaleza, estado do Ceará. Foi escolhida uma unidade de
internação dentro da instituição, onde são internadas crianças com patologias
gastrointestinais e nefrológicas, totalizando 25 leitos. Realizamos 14 entrevistas
com mães acompanhantes. Os critérios de inclusão foram: estar a no mínimo
uma semana internada com o filho e que, de preferência, fosse a primeira
internação, porém constatamos que várias crianças já estiveram internadas outras
vezes, e estendemos os critérios para segunda ou terceira internação. Os sujeitos
da pesquisa foram esclarecidos sobre a pesquisa, leram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido e assinaram concordando em participar da
pesquisa. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição
de estudo, com parecer favorável de número 031/2011. O início da coleta de
dados foi no mês de agosto de 2011, por meio de uma entrevista semiestruturada gravada, com perguntas de identificação do sujeito e uma pergunta
aberta acerca dos sentimentos de ter um filho hospitalizado. O nome dos sujeitos
foram mudados obedecendo aos preceitos da Resolução 196/96. Resultados: A
partir da análise das entrevistas, por meio da leitura e releitura dos dados, foram
delimitadas três categorias: “Sentimentos gerados na mãe pelo adoecimento do
filho”, “Fatores intensificadores do sofrimento” e “Medidas de enfrentamento”. Na
primeira categoria percebemos que todos os sujeitos relataram ser um sentimento
horrível/ ruim ter um filho hospitalizado, e nesse sentimento umas mães disserem
que há momentos que choram, outras que se sentem angustiadas, tristes e outras
relataram preocupação com os filhos que ficaram em casa. Na categoria dois, que
relata os fatores que intensificam esse sofrimento, uma mãe ressaltou mais
claramente que sua angustia era também em relação à falta de um diagnóstico
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para a doença do seu filho; outros fatores que intensificam o sofrimento,
ressaltados pelos sujeitos, foram a ausência da família, já que essas crianças
eram do interior do Ceará e as famílias não tinham condições de vir visitar; o
tempo prolongado de internação; o difícil relacionamento com os profissionais de
saúde e a preocupação com os outros filhos que ficaram em casa, fator relatado
pela maioria das mães, com exceção daquelas em que consideram seus outros
filhos independentes, com autonomia para cuidarem de si . Na terceira categoria,
essas mães se sentiam confortadas porque tinham fé em Deus, que daria força e
coragem para vencer esse momento de dificuldade; ajuda dos profissionais de
saúde, essa fala contrapõe outra que informa dificuldade no relacionamento; a
visita de pessoas religiosas na unidade que ajudam as mães, principalmente
aquelas do interior que não conta com a presença do familiar; outro ponto de
ajuda é o companheirismo das acompanhantes umas com as outras, e também
foi citado o auxílio e apoio de amigos. Conclusão: A partir dos resultados obtidos
foi possível entender a gama de sentimentos gerados na mãe durante a
internação de um filho, compreendendo-se que é realmente um momento
delicado na vida da mãe, gerador de grande sofrimento, pois a mesma além das
preocupações referentes ao adoecimento do filho, ainda apresenta aquelas
relacionadas aos outros familiares, ao tempo de internação e afastamento do lar e
a outros problemas pessoais. Também foi possível observar a importância dos
profissionais de saúde como apoiadores e auxiliadores dessas mães, e não como
intensificadores do sofrimento. Faz-se necessário uma conscientização por parte
dos cuidadores, para que vejam além da doença da criança, que vejam a criança
e a família como um todo, com necessidades biopsicossociais. Referâncias: 1)
BRASIL. Lei n. 8069, de 13 de julho. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Fortaleza: Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará,
1991. 2) Gomes ILV, Caetano R, Jorge MSB. Compreensão das mães sobre a
produção do cuidado pela equipe de saúde em um hospital infantil. Revista
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Brasileira de Enfermagem, Brasília 2010 jan-fev; 63(1): 84-90. 3) Collet N, Rocha
SMM. Criança hospitalizada: mãe e enfermagem compartilhando o cuidado. Rev
Latino-am Enfermagem 2004 março-abril; 12(2):191-7. 4) HAYAKAWA, L.Y.;
MARCON, S.S.; HIGARASHI, I.H. Alterações familiares decorrentes da internação
de um filho em uma unidade de terapia intensiva pediátrica. Rev Gaúcha Enferm
Porto Alegre (RS) jun 2009, 30(2): 175-82. 5) OLIVEIRA, I; ANGELO,M.
Vivenciando com o filho uma passagem difícil e reveladora - a experiência da mãe
acompanhante. Rev.Esc.Enf.USP jun 2000, 34(2): 202-8.
Descritores: Criança Hospitalizada, Relações Mãe-Filho, Pessoal de Saúde.
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SENTIMENTOS DA MÃE NA EXPERIÊNCIA DE TER UM FILHO COM
LEUCEMIA LINFOCÍTICA AGUDA.
NICOLAU EM1, FARIA CB, MORAES PDS, LUZ SG, BERNARDO NETO W2

O Câncer é uma doença degenerativa, resultante do acúmulo de lesões no
material genético das células de proporções graves ameaçando a vida.¹ A
Leucemia Linfocítica Aguda,(LLA) é uma neoplasia cujas principais manifestações
clinicas decorrem do acúmulo de células anormais (Blastos), na medula óssea,
impedindo a produção de células normais (hemácias, leucócitos e plaquetas). ¹ A
LLA é uma neoplasia maligna originada por sucessivos defeitos genéticos em
células sanguíneas progenitoras da linhagem linfóide, fazendo com que essas
células precursoras se multipliquem profusamente, sem qualquer tipo de controle
de auto renovação ou diferenciação, originando células leucêmicas chamadas de
linfoblastos. A LLA origina-se de uma única célula progenitora danificada, isso é
evidenciado por estudos que mostram as mesmas anormalidades cromossômicas
em grupos discretos de populações de células leucêmicas². As manifestações
clínicas são muito variadas, o início costuma ser abrupto. Os sinais e sintomas
das leucemias são decorrentes de dois fatores: 1-Falência medular devido á
substituição e consequente não produção dos elementos medulares normais,
levando a anemia, caracterizada por palidez cutânea, irritabilidade, fraqueza e
perda de apetite. 2- Diáteses hemorrágicas: decorrentes da plaquetopenia
levando ao aparecimento de petéquias e equimoses, até sangramentos no
sistema nervoso central (SNC), principalmente quando associados a extremas
leucocitoses. Infecções: Devido à diminuição do número de glóbulos brancos,
principalmente granulócitos, caracterizado por febre, infecções bacterianas de
repetição e até septicemia. No Brasil, mais de 5 mil crianças e adolescentes são
acometidos por câncer , levando a mais de 2 mil óbitos por ano nas idades de 0 –
19 anos³. A experiência de ter um filho com Leucemia gera várias mudanças na
1
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vida da família, o impacto da doença faz com que todos se organizem para
conviver com os conflitos gerados como: as incertezas diante da doença, da
hospitalização, aspectos financeiros, psicológicos, entre outros4. Quando uma
criança tem o diagnóstico de câncer, é frequente a mãe aprender rapidamente a
lidar com os aspectos médicos da doença e com as necessidades e medo dos
membros da família. Assim ela é vista como a principal pessoa no cuidado da
criança doente.4 As questões relacionadas aos pais acompanhantes e o cuidado
centrado na família são mais desafiantes do que se supunha. Ele enfatiza a
necessidade de os profissionais compreenderem as experiências reais vividas
pelo familiar acompanhante quando seus filhos estão hospitalizados4. O objetivo
desta pesquisa foi: Conhecer os sentimentos da mãe de uma criança
portadora de LLA e o impacto à saúde integral da família. Para responder ao
objetivo proposto neste estudo, utilizou-se a abordagem qualitativa e a estratégia
metodológica foi a História Oral de Vida, que é um recurso usado como forma de
captação de experiências de pessoas5. A história oral de vida pode ser escrita ou
verbalizada; para as finalidades deste estudo adotou-se a narrativa que é
realizada

como

uma

entrevista

prolongada,

na

qual

o

pesquisador

constantemente interage com o informante combinando observação, relatos
introspectivos de lembranças e relevâncias e roteiros centrados em um tema5. A
história narrada é da mãe de uma criança de dois anos em tratamento e regime
de internação hospitalar por LLA. A colaboradora, como é denominado na História
Oral o sujeito de pesquisa, foi escolhida por fazer parte da rede social de um dos
autores. Atendendo à Resolução CNS/MS 196/96, a colaboradora assinou um
termo de consentimento livre e esclarecido onde foi apresentado o objetivo da
pesquisa e solicitada sua participação voluntária, garantindo ainda o sigilo de
identidade e ausência de custos para qualquer das partes envolvidas, bem como
a garantia de desistência em qualquer fase da pesquisa sem ocorrência de
qualquer prejuízo moral ou ético, podendo acessar os resultados obtidos sempre
que julgar necessário. Os nomes foram alterados para nomes fictícios listados a
seguir: Mãe (narradora): DEMÉTER: divindade grega do olimpo, conhecido como
a deusa mãe e considerado como deusa da lei, da ordem e do casamento. Filha e
portadora de LLA: ANGÉLICA: que significa como um anjo, pura. Pai: MIGUEL:
Deus é justo, incomparável. Como resultado temos um tom vital: ¨Só descansarei

785

o dia em que a Angélica estiver bem.... Ai, sim, eu posso voltar a pensar em
mim...., como mulher e esposa¨. A discussão da história oral de vida de
Angélica foi dividida em cinco momentos: Momento I – Repercussões da Notícia
e Desenvolvimento da Doença; Momento II- Hospitalização; Momento III Modificando a Vida Cotidiana para Adequação ao Tratamento. Momento IV Alta Hospitalar. Momento V - Os Sentimentos de Miguel. É imprescindível que
a mãe na situação de adoecimento de seu filho, receba não só os cuidados
físicos e psicológicos, mas que estes cuidados entrem no universo familiar, das
inquietações e angústias, possibilitando criar um ambiente propício para
acomodar a criança e para que a família possa experimentar o sentimento de
otimismo e ter mais disposição e força para enfrentar as dificuldades que a
doença gera. A mãe de uma criança com LLA vive um momento de intenso
sofrimento, incertezas diante da vida de sua filha, mas ainda assim, tem a
coragem e determinação de buscar todo o conhecimento para prestar o melhor
cuidado possível, algumas vezes não contando com o apoio do marido, que,
frente a doença vive sentimentos de isolamento e abandono que se expressam
mediante reações de raiva e culpa, fazendo com que o relacionamento conjugal
seja atingido, levando o casal a viver conflitos intensos; essa mãe acaba
recebendo apoio de outras figuras femininas próximas e momentaneamente anula
seu lado mulher, esposa e profissional, exaltando o seu lado de mãe que , de tão
determinada em salvar sua filha, vive em função da busca de sua cura e bem
estar. Conclui – se que o câncer infantil, devido as mudanças e privações que
acarretam na vida afetiva, social e familiar da mãe, desencadeia um intenso
sofrimento.
DESCRITORES:

Leucemia-Linfoma

Linfoblástico

de

Células

Precursoras;

Relações Familiares; Humanização da Assistência.
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SENTIMENTOS VIVENCIADOS PELOS FAMILIARES DE CRIANÇAS
ACOMETIDAS PELA FEBRE HEMORRÁGICA DA DENGUE
Autores
Souza AP, Azevedo TR, Amador DD, Araújo YB, Collet N
Resumo
RESUMO: Introdução: A família é um sistema interdependente que se relaciona
com objetivos em comuns e se modifica quando ocorre alguma transformação
com algum de seus membros. Quando a doença acomete um dos membros da
família, ocorre uma desestruturação levando à necessidade de modificação em
sua rotina para adaptar-se a estressante e difícil situação imposta pela doença. A
doença é percebida como uma agressão, um acontecimento que modifica o
presente e torna o futuro incerto, principalmente para a criança(1). A Dengue, por
ser uma doença endêmica e se apresentar de diversas formas, causa
preocupação na população em relação ao seu controle e tratamento, fazendo-se
indispensável o apoio dos governantes e da própria população para a sua
erradicação. No adoecimento de crianças por uma das formas mais graves da
doença, a Febre Hemorrágica da Dengue (FHD), é fundamental a participação da
família na vigilância doméstica contra o mosquito a fim de evitar a propagação do
vetor no domicílio e nos espaços urbanos. Objetivo: Identificar as emoções e
sentimentos vivenciados pelos familiares de crianças menores de dez anos,
vítimas de Febre Hemorrágica da Dengue, no ano de 2007 residentes em João
Pessoa – Paraíba. Metodologia: Estudo descritivo-exploratório com abordagem
qualitativa. O trabalho de campo ocorreu no município de João Pessoa, nos
Distritos Sanitários I e III, mediante uma consulta prévia nas Unidades Básicas de
Saúde Cruz das Armas VIII, Costa e Silva I e II e José Américo III para localizar
familiares de crianças vítimas da Febre Hemorrágica da Dengue, no ano de 2007.
Foram identificados sete familiares, no entanto, pela dificuldade de acesso a
algumas famílias (falta de registro do endereço nas fichas de notificação do
SINAN; residir em área de risco para o pesquisador) a amostra foi composta por
quatro familiares. A pesquisa seguiu os aspectos éticos contidos na Resolução nº
196/96 do Conselho Nacional de Saúde, tendo sido o projeto aprovado pelo
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Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da
Paraíba e pela Secretaria Municipal de Saúde (Protocolo nº 078/09). Todos os
sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta dos
dados foi realizada no período de Maio a Junho de 2009, por meio da técnica da
entrevista semiestruturada, gravada em mp3 e transcrita na íntegra para análise.
Os dados obtidos foram analisados, seguindo as etapas da análise temática(2)
que consiste em descobrir núcleos de sentido que compõem uma comunicação
cuja presença ou frequência atendam ao objetivo do estudo A fim de assegurar o
anonimato dos sujeitos da pesquisa, os mesmos foram identificados por
pseudônimos relativos aos nomes de flores. Resultados e Discussão: Os relatos
dos familiares demonstraram os sentimentos e emoções vivenciadas durante o
período de adoecimento da criança, incluindo tristeza e frustração durante o
período de adoecimento e negação das circunstâncias que levaram ao
desenvolvimento da doença. O sentimento de tristeza, frequente entre os
familiares de criança com FHD, representa um momento delicado do ser humano,
pois vivencia um fato inesperado: “Ah, é uma tristeza tremenda... a gente pensa
que nunca vai acontecer com a gente” (Tulipa). A ocorrência de um caso da
dengue hemorrágica no contexto familiar e o risco de vida exposto a um dos
familiares,

principalmente

criança,

também

desencadeia

sentimentos

de

frustração e preocupação: “Frustração não é? Porque o que eu passei, eu não
desejo para mãe nenhuma. [...] Onde ele ficou internado, tinha vários casos, cada
um pior do que o outro... me deixou muito preocupada” (Violeta). A frustração
surge, pois se trata de uma doença evitável, mas que por algum motivo, talvez a
falta de uma vigilância doméstica, tenha causado o transtorno expondo a criança
ao risco de vida. Ao expressar preocupação, as famílias comparam as diversas
formas de apresentação da doença e manifestam um medo pavoroso. Esse medo
do desconhecido evidencia-se devido à falta de informação precisa sobre a
doença e sua evolução. O familiar sem conhecimento adequado fica apreensivo e
incapaz de compreender o processo de adoecimento pelo qual sua criança está
passando. Os sintomas exacerbados e com diversas formas de apresentação cria
nos familiares o pavor de serem vítimas dessa doença. A experiência sofrida e
angustiante leva a sentimentos de receio e a família se sente vivenciando um
momento dramático. Todo este sentimento reflete o desespero de dias de
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hospitalização, com pacientes vítimas do mesmo dano à saúde, porém com
sintomas diferenciados e agravantes: “Sentimento, assim, de pavor [...] eu vi
minha filha num estado terrível mesmo” (Rosa). O medo da morte é um
sentimento que não está presente no cotidiano do ser humano e tem várias
facetas, pois se trata do medo do desconhecido, somado ao medo da própria
extinção(3). Tal sentimento foi evidenciado nos relatos de Margarida que afirmou
ficar traumatizada com a aproximação de um sentimento de perda da sua criança:
“Você fica traumatizado [...] porque é uma doença que realmente a gente sabe
que você pode morrer [...]. Então, deixou um sentimento muito ruim para a gente.
Um sentimento de você achar que está perdendo um ente querido”. Para os
familiares o processo de adoecimento da criança gera sentimentos de ansiedade,
angústia e estresse no ambiente familiar, pois a mudança causa insegurança e
desestabilização emocional e social da família. Além de todo sentimento de
angústia e incertezas no tratamento das crianças acometidas, os familiares
também enfrentam um sentimento íntimo de negação da realidade vivida. Nos
depoimentos dos familiares entrevistados este sentimento foi expresso em falas
que negavam a existência de um foco do mosquito em sua residência e
dificuldades

enfrentadas

para

mudanças.

Tal

evento

repassava

a

responsabilidade aos vizinhos, instituições públicas e não governamentais.
Quando questionados sobre as dificuldades enfrentadas no ambiente doméstico
em relação à erradicação do mosquito da dengue, os familiares responderam que
não enfrentaram nenhuma dificuldade para mudança de comportamento em
relação às práticas preventivas, visto que, os métodos preventivos já haviam sido
postos em prática, como afirma Tulipa: “Não tive dificuldade não... a gente já fazia
um trabalho bem feito aqui” (Tulipa). “Não tivemos dificuldade porque nós não
tínhamos nada que pudesse contrair o mosquito” (Violeta). Em alguns
depoimentos, os entrevistados relataram a possibilidade de o foco do mosquito
não ser proveniente da sua residência, mas sim dos locais públicos próximos à
moradia. O depoimento a seguir expressa tal percepção: “Eu achava que podia
ser um foco até da rua” (Margarida). A culpa repassada às instituições públicas
remete a ideia de que a responsabilidade de manter o ambiente livre de focos é
apenas do município: “Por mais que você se previna... tem o colégio!”
(Margarida). Nesta fala observa-se o desprendimento do familiar em assumir que
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atua com ações preventivas em sua casa, mas existe um espaço público próximo
que causa risco aos moradores, sendo, justamente, o alvo principal das queixas
diante das evidencias da doença, eximindo-os, portanto do sentimento de culpa.
Encarar o problema de frente é preciso para se ganhar forças e coragem para
mudanças. Se não houver consciência de que é preciso enfrentar o problema e
iniciar com as medidas preventivas, novos casos irão ocorrer e a doença irá se
repetir. Conclusões: No processo de adoecimento, existem fatores estressantes e
desestabilizadores do ambiente familiar. Os sentimentos se tornam mais
exacerbados e as formas de lidar com toda essa situação é peculiar entre as
pessoas. Os familiares vivenciam sentimentos como, tristezas, frustrações,
preocupações, pavor, desespero, trauma e medo da morte. Tais sentimentos são
comuns durante um processo de adoecimento, pois o familiar geralmente passa
por um processo de sofrimento ao presenciar a dor da criança. A
responsabilidade e a conduta negligente em relação à existência dos focos de
dengue nos arredores dos domicílios foram repassadas à vizinhança e às
autoridades públicas. Tal fato evidenciou a negação da realidade presente entre
os familiares que não se acharam responsáveis ou negligentes pelo adoecimento
da criança, negando, também, dificuldades em manter o controle por meio dos
métodos preventivos. Aceitar o problema da dengue, como sendo algo que pode
ser resolvido, é a maneira mais sensata e responsável de se agir diante uma
doença endêmica e transmissível. Além disso, a enfermagem, por possuir um
papel importante na educação em saúde, deve atuar no esclarecimento da
população quanto aos métodos preventivos e os riscos agravantes da dengue, de
modo didático. Referências: 1. Mendonça VS. Sofrendo entre quatro paredes:
relatos de mães acompanhantes dos filhos hospitalizados. Rev. Eletr Psicol Polit.
2009; 7(19): 12-29. 2. Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa
qualitativa em saúde. 10. ed. São Paulo: Hucitec-Abrasco, 2007. 3. Silva LC,
Weiss EM, Bernardes DB, Souza AIJ. Hospitalização e morte na infância: desafios
das famílias. Fam. Saúde Desenv. 2006; 8(1): 73-9.
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Introdução: A adolescência é uma fase do ciclo vital1, marcada por intensas
transformações, dúvidas, questionamentos e descobertas. O fenômeno da
adolescência dos filhos coloca à família questões bem diferenciadas, em função
da própria mudança1 que ocorrerá de forma constante nessa fase. Trata-se
também

de

um

processo

angustiante

e

confuso

para

os

pais

que

necessariamente irão se deparar com alterações de lugares e papéis na dinâmica
familiar, além de inevitáveis frustrações decorrentes do crescimento e das
escolhas dos filhos2. Tradicionalmente é assinalado como papel da família junto
aos adolescentes, ajudar esses indivíduos até aí dependentes a prepararem-se
para a autonomia e para assumirem papéis adultos de caráter social e relacional1.
As famílias apresentam expectativas que influenciam sua interação com o outro e
a convivência familiar permite criar vínculos, sentimentos que os pais consideram
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importantes para o relacionamento. Os pais buscam sempre o melhor para sua
família em especial aos filhos e com isso criam uma expectativa muito grande
quanto a vida escolar e profissional dos filhos. Projetam nos filhos seus sonhos,
porém os deixam livres para fazer suas escolhas. A partir de tais assertivas
questiona-se: Como os pais compreendem o fenômeno da adolescência e o
adolescente? Objetivo: Compreender a adolescência e o adolescente na
perspectiva dos pais. Metodologia: Trata-se de estudo exploratório descritivo
com abordagem qualitativa. Foram sujeitos da pesquisa pais de adolescentes
escolares matriculados em uma escola pública no estado do Maranhão, em um
total de oito (08) mães e um (01) pai. Este estudo faz parte de um projeto de
pesquisa

nomeado

“Estrutura,

dinâmica

e

significados

de

famílias

de

adolescentes escolares: conhecer para intervir” vinculado ao Departamento de
Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, desenvolvido pelo
Grupo de Estudo e Pesquisa na Saúde da Família, da Criança e do Adolescente –
GEPSFCA e financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq. Os dados
relativos a abordagem qualitativa da pesquisa foram coletados nos meses de
março e abril de 2011 por meio de entrevistas não estruturada na modalidade não
dirigida, as quais foram previamente agendadas e realizadas em três ambientes
diferentes: no ambiente escolar em uma sala cedida pela direção da escola; no
local de trabalho dos participantes; e no ambiente doméstico por opção dos
participantes. As entrevistas foram realizadas em encontros individuais com os
pais dos adolescentes escolares, gravadas em meio digital e após terem sido
realizadas foram transcritas e digitadas em arquivos do Word. Para apoiar a
coleta e a análise dos dados qualitativos foram utilizados os pressupostos da
Análise Temática que consiste em “descobrir os núcleos de sentido que compõem
uma comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o
objetivo analítico visado”3. A operacionalização do estudo seguiu as três etapas
da Análise Temática. A primeira etapa ou de Pré-Análise consiste na leitura
exaustiva das entrevistas (leitura flutuante), seguida da organização do material
(Constituição do Corpus) e a formulação de hipóteses. A segunda etapa
compreendeu a exploração do material, que consistiu na codificação dos dados
brutos. Por último, foi realizado o tratamento dos resultados e interpretação, a
partir da opção em trabalhar significados em lugar de inferências estatísticas.
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Quanto aos aspectos éticos da pesquisa, a participação dos sujeitos se deu de
forma voluntária, os objetivos e finalidades da investigação foram esclarecidos e o
consentimento para a divulgação dos resultados obtidos. A oficialização para
participar da pesquisa se deu por meio da assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido em duas vias assegurando o anonimato e o acesso aos dados
pelos sujeitos de pesquisa. Ressalta-se que a pesquisa matricial foi aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade Federal do Maranhão, sob
o registro de nº. 23115-006943/2009-99. Resultados: Falando dos sonhos e
progresso dos filhos e Caracterizando a adolescência e o adolescente na família
foram os temas que surgiram da análise das unidades de sentido a partir das
falas dos pais dos adolescentes escolares. Os pais consideraram a adolescência
como uma fase complicada, revelando preocupações decorrentes das mudanças
ocorridas nessa fase. Por outro lado, os pais sonham e acreditam na capacidade
de realização dos filhos e buscam sempre o melhor para eles. A adolescência é
reconhecida como uma fase do ciclo de vida em que o indivíduo passa por
transições, saindo da infância entrando num mundo novo cheio de descobertas,
responsabilidades, dúvidas e questionamentos, possibilitando a ele, na maioria
das vezes, apenas questionar e desafiar o que é novo. Esta é uma fase de
grandes mudanças, na qual surgem fatores e questões que repercutem sobre o
jovem e sua família. Nessa fase, para que os pais possam entender todas as
mudanças ocorridas, é necessário o estreitamento das relações para haver uma
compreensão de todas as mudanças que ocorrem na vida dos filhos
adolescentes. Assim, os filhos irão se sentir amados e importantes pelos pais e
pela família. Os pais revelaram que estar presente na vida familiar é sonhar com
os filhos e acreditar na capacidade dos mesmos incentivando no que eles
acreditam que vale a pena. Conclusões: É possível compreender a família como
companheira participativa da vida dos filhos, sobretudo, na fase da adolescência
onde ocorrem mudanças, descobertas e questionamentos. Assim, compreender
esse fenômeno a partir dessa ótica implica uma relação flexível, capaz de superar
toda essa transitoriedade para o mundo adulto como pais e parceiros dos seus
filhos. Sendo uma fase nova, os pais buscam ampliar o relacionamento com os
filhos, compartilhando sonhos e mostrando sua importância no ambiente familiar.
Essa relação é baseada principalmente por meio de diálogo entre pais e filhos. Os
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pais com filhos adolescentes revelaram preocupações, expectativas e sonhos no
cuidado aos filhos. A importância que os pais dão para o acompanhamento da
vida dos filhos é percebida pelo dinamismo no dia a dia para participar junto com
eles de suas atividades tanto escolares quanto domésticas. Viver uma relação de
carinho ao mesmo tempo em que nutre, protege e educa, permite a pais e filhos
experimentarem em plenitude suas relações sociais, assim, os pais vivenciam o
progresso com os filhos nos estudos e os filhos permitem aos pais o sonho que
querem conquistar.
Descritores: Enfermagem, Família, Adolescente.
Referências:
1.RELVAS, AP. O ciclo vital da família: perspectiva sistêmica. Porto: Edições
Afrontamento, 2006.
2. JORDÃO, AB. Vínculos familiares na adolescência e vicissitudes na clínica
psicanalítica com adolescente. Alethéia [S. I.], v. 27,n.1, p. 157-172, jan./jun.,
2008.
3. MINAYO, M. CS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde.
12 ed. São Paulo: Hucitec, 2010.
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Introdução: A família é uma unidade dinâmica, sendo o primeiro grupo social ao
qual o homem está inserido, ou seja, é a rede inicial de relações de um indivíduo
e funciona como matriz de identidade¹. Ao longo da história da humanidade, a
família vem se mantendo como uma instituição social permanente, o que pode ser
explicado por uma capacidade de mudança/adaptação, resistência e valorização
positiva da sociedade daqueles que integram ². A família tem sofrido transições
que se relacionam com diversas situações de ordem social, econômica, política e
cultural, fazendo com que a família sofra transformações na sua configuração.
Essas transformações configuram novas adaptações para o modelo familiar na
contemporaneidade como: família nuclear, famílias reconstituídas e família
monoparentais. Dentro deste contexto, a mulher vem progressivamente ocupando
uma posição de destaque no tocante ao sustento familiar, crescendo assim, o
número de famílias chefiadas por mulheres e lares sem a presença de pais 3.
Sendo o primeiro núcleo, a família é onde o ser humano aprende sobre valores e
onde é orientado a respeito do que é importante para o convívio social, como o
1
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respeito e a honestidade, trazendo consigo este valor na construção de uma nova
família. Esta por sua vez, estrutura a convivência com base nos valores que
considera importante para o viver comum, transmitindo-os como parte do legado
familiar no processo educacional dos filhos4. Ao considerarmos a família, temos
que pensar nos seus valores, os papéis, funções e respeito que são essenciais
para que a família não perca a importância que exerce dentro da sociedade que
está inserida. A partir de tais assertivas questiona-se: Que significados, valores e
papéis os pais de adolescentes escolares atribuem à família? Objetivo:
Descrever significados, valores e papéis revelados por pais de adolescentes
escolares. Metodologia: Trata-se de estudo exploratório descritivo com
abordagem qualitativa. Foram sujeitos da pesquisa pais de adolescentes
escolares matriculados em uma escola pública do estado do Maranhão, em um
total de oito (08) mães e um (01) pai. Este estudo faz parte de um projeto de
pesquisa

nomeado

“Estrutura,

dinâmica

e

significados

de

famílias

de

adolescentes escolares: conhecer para intervir” vinculado ao Departamento de
Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, desenvolvido pelo
Grupo de Estudo e Pesquisa na Saúde da Família, da Criança e do Adolescente –
GEPSFCA e financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq. Os dados
foram coletados nos meses de março e abril de 2011 por meio de entrevistas não
estruturada na modalidade não dirigida. As entrevistas foram realizadas em
encontros individuais, gravadas em meio digital e após terem sido realizadas
foram transcritas e digitadas em arquivos do Word. Para apoiar a coleta e a
análise dos dados qualitativos foram utilizados os pressupostos da Análise
Temática que consiste em “descobrir os núcleos de sentido que compõem uma
comunicação, cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o
objetivo analítico visado”5. A operacionalização do estudo seguiu as três etapas
da Análise Temática. A primeira etapa ou de Pré-Análise consiste na leitura
exaustiva das entrevistas (leitura flutuante), seguida da organização do material
(Constituição do Corpus) e a formulação de hipóteses. A segunda etapa
compreendeu a exploração do material, que consistiu na codificação dos dados
brutos. Por último, foi realizado o tratamento dos resultados e interpretação, a
partir da opção em trabalhar significados em lugar de inferências estatísticas.
Quanto aos aspectos éticos da pesquisa, a participação dos sujeitos se deu de
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forma voluntária, os objetivos e finalidades da investigação foram esclarecidos e o
consentimento para a divulgação dos resultados obtidos. A oficialização para
participar da pesquisa se deu por meio o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido em duas vias. Cabe ressaltar que a pesquisa matricial foi aprovada
pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da Universidade Federal do Maranhão,
sob o registro de nº. 23115-006943/2009-99. Resultados: Atribuindo significados
a família; Descrevendo valores de família e Identificando papéis/função dos
membros da família foram os temas que emergiram da análise dos dados a partir
das falas dos pais dos adolescentes escolares. Para o grupo estudado, família
significa alicerce e estrutura que dão suporte para seus membros construírem
uma vida segura e assumirem uma carreira profissional. É amor, atenção,
carinho, compreensão e respeito. É saber conversar e ajudar o outro. Consideram
que este grupo social é um todo que abrange pessoas diferentes uma das outras,
que estão presentes ou não no cotidiano e que estabelecem vínculos de alguma
natureza. Para alguns pais pensar no significado de família é algo complicado,
difícil, sendo caracterizado como um momento de responsabilidade. Para eles,
buscar esse significado é fazer uma reflexão do seu agir como membro da família,
é perceber que às vezes não pensa sobre a família a que pertence, e naquilo em
que precisa mudar e fazer. Os valores são importantes para a família sendo
transmitidos de geração a geração e são produzidos ao longo da convivência
entre seus membros. Os pais passam para os filhos os valores que julgam
importantes e acreditam que esses mesmos valores serão repassados para as
gerações seguintes. Os pais entrevistados relataram que o respeito, a
honestidade, a solidariedade, a perseverança e a dignidade são significativos
para a família. A família se torna tão importante, que para os pais o ser humano
sem família não tem valor algum. E aqui eles a caracterizam como o maior
patrimônio que possuem, uma fortaleza, uma riqueza incalculável. Para as
pessoas estudadas, a família é onde os filhos aprendem a se comportar, tem que
ser companheira, compreensiva com seus membros, entender e apoiar nos
momentos de necessidades. Dessa forma, a família é responsável pela
socialização primária do ser humano. Quando os pais falam dos papéis/funções
desempenhadas na família percebe-se nas falas que apesar da distinção que
existe de mãe e pai quanto aos seus papéis, existem famílias onde não há essa
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distinção e a mãe desempenha os dois papéis. Uma das funções exercidas pelos
pais é acompanhar os filhos na escola, observar o desenvolvimento nas
atividades escolares. Os pais entrevistados enfatizaram a importância desta
função para que os filhos não sintam falta desse apoio. Por compreenderem que
este é um papel fundamental para o crescimento dos filhos e ainda pela cobrança
social, em especial da escola e dos professores. Ao falar dos papéis exercidos
dentro da família, as mães sentem-se observadas e avaliadas por aquilo que
estão fazendo e às vezes questionam por não saber qual o seu verdadeiro papel.
Conclusões: O significado de família é bastante diversificado, desde a sua forma
mais restrita que diz respeito ao núcleo familiar básico presente no dia a dia até o
núcleo familiar mais extenso que vai além da consanguinidade onde há uma
relação de consideração entre as pessoas que se percebem e se aceitam como
membros do núcleo familiar. A família, pela vivência entre seus membros,
contribui para a formação de um eixo estrutural palpável que possibilita a cada
momento um significado sensível de família. Dessa forma, família é compreendida
como um todo que abrange pessoas diferentes entre si, presentes ou não no
cotidiano, formando alicerce para construção de uma vida segura. Em algumas
famílias a mulher executa o duplo papel: cuidadora e mantenedora da família. Por
outro lado o trabalho da mulher fora de casa significa ficar mais tempo longe dos
filhos, dificultando assim o acompanhamento dos mesmos na escola e nas
atividades diárias. No entanto, as mães revelaram que tentam conciliar o trabalho
e acompanhar o desenvolvimento das atividades dos filhos, questionando e
revelando inseguranças sobre o seu verdadeiro papel como mãe.
Descritores: Enfermagem, Família, Relações familiares.
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SÍNDROME ALCOÓLICA FETAL E O PAPEL DO ENFERMEIRO NA
PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO
Autores
Soares CCM, Lima KL, Santos LMR, Barroso MO, Cutrim NAP
Resumo
INTRODUÇÃO: Em 1968, foram descritos os efeitos teratógenos relacionados ao
uso do álcool e posteriormente em 1973, foi definido um padrão específico de
malformações nas crianças nascidas de mulheres etilistas, denominada de
Síndrome Alcoólica Fetal. Foi observada e descrita inicialmente na França, e
depois nos EUA ratificada por trabalhos científicos. As primeiras referências à
SAF no Brasil foram na década de 1980, com relação a importância e gravidade.
É caracterizada como déficit de crescimento, dimorfismo facial e evidência de
anormalidades do sistema nervoso central, causados pelo consumo de bebida
alcoólica durante o período da gestação, que está relacionado a maioria dos
defeitos congênitos, como o atraso no desenvolvimento psicomotor e os distúrbios
cognitivos ou comportamental. De acordo com a OMS o consumo aceitável de
bebida alcoólica para as mulheres é de 10 doses por semana, o que equivale de
80 a 130g de etanol presente em aproximadamente 285 ml de cerveja, 120 ml de
vinho e 30 ml de bebida destilada. Afeta 33% das crianças nascidas de mães que
fizeram uso de mais de 150g de etanol por dia. O diagnóstico é difícil, por isso no
Brasil não há dados dos números de crianças afetadas pelos efeitos do álcool,
ingerido de modo prejudicial, durante a gravidez. O papel do enfermeiro na
detecção do uso do álcool durante a gestação muitas das vezes não é eficaz,
visto o despreparo dos profissionais em realizar uma investigação mais
aprimorada devido a falta de treinamento dos mesmos. Em contrapartida, o
consumo pode ser detectado, porém não registrado nos prontuários, havendo
uma falta de atenção referentes ao dados do estilo de vida das mulheres, sendo
este um relevante fator de risco para a saúde pré-natal do bebê. OBJETIVO:
Identificar na literatura a importância do diagnóstico de Enfermagem com relação
ao consumo de bebida alcoólica durante o período de gestação; Verificar o uso
indevido e prejudicial de álcool entre as gestantes e a sua prevalência; Identificar
a intervenção do enfermeiro no que diz respeito a conscientização aos riscos do
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uso indevido de bebidas alcoólicas durante a gravidez. METODOLOGIA: Trata-se
de uma pesquisa bibliográfica dirigida para trabalhos que apresentam uma
reflexão acerca da Síndrome Alcoólica Fetal e as suas diretrizes no campo da
Enfermagem, abordando a importância do diagnóstico pela equipe de saúde e
principalmente da prevenção, pois se houver abstinência total do álcool durante o
período da gestação pode-se abster-se dos danos irreversíveis causados. A
seleção das fontes bibliográficas foi realizada por meio do sistema informatizado
de busca: Scielo, Google Acadêmico e LILACS com publicações utilizando como
descritores: Síndrome Alcoólica Fetal, Enfermagem, Assistência. RESULTADOS:
As pesquisas abordadas enfatizam a maneira como os hábitos sociais de vida das
gestantes interferem diretamente na saúde pré-natal do bebê, de modo que a
intervenção do enfermeiro no reconhecimento precoce do diagnóstico compete as
responsabilidades da diminuição da morbi-mortalidade das crianças afetadas e
também como fator social, já que o alcoolismo é um problema social grave e de
saúde pública, pois sabe-se os riscos que o álcool causa devido a
embriotoxicidade e teratogenicidade fetal que a ele está relacionado. A exposição
fetal ao álcool é decorrente do aumento da freqüência do consumo ainda que
“baixo moderado”, observando-se o aumento da evidência dos efeitos
negativos,como as complicações no parto, durante a gestação. Lactantes e
gestantes, ao consumir bebida alcoólica mesmo moderadamente expõem-se a
duas sérias doenças SAF e EFA (Efeito fetal do álcool), porém o prejuízo fetal é
maior, pois o metabolismo e a eliminação são mais lentos visto que o álcool
facilmente atravessa as membranas celulares e se difundi por todos os líquidos e
tecidos do organismo. Logo atravessa a barreira placentária e atingem o tecido do
feto por meio do líquido amniótico tornando iguais o níveis de etanol materno e
fetal. Porém, o mecanismo de ação do álcool no organismo imaturo do feto
acarreta

redução

da

oferta

de

nutrientes

essenciais,

retardando

o

desenvolvimento e a divisão celular. Como medidas de prevenção, cabe a
Enfermagem promover maior conscientização da sociedade em assistir as
mulheres alcoólatras, assim como, as mesmas devem ser informadas dos riscos
decorrentes da ingestão de álcool no período pré-natal. CONCLUSÃO: Conforme
visto, a revisão bibliográfica enfatiza a relevância da consulta de enfermagem e o
método estabelecido para investigação de dados, sejam eles os hábitos de vida
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sociais ou a informação consciente da gestante a respeito dos danos irreversíveis,
que o uso da bebida alcoólica concomitante a gravidez provoca. É necessário
intervir, em meio a está realidade, através de maiores pesquisas seguidas de
publicações, principalmente pelos riscos que essa população afetada esta
exposta, para que haja o estabelecimento de políticas e estratégias de prevenção
efetiva. Quanto a equipe de saúde, precisa-se evitar a negligencia profissional e
atuar de maneira que no acompanhamento pré-natal informem suas clientes
sobre as questões relacionadas ao álcool durante esse período, orientando e
esclarecendo os prejuízos causados, os quais podem ser evitados prevenindo-se,
sendo assim colocando em prática a educação em saúde pouco explorada como
método de prevenção e promoção da saúde. Na medida que se planeja e
desenvolvem ações, que facilitam a abordagem destas mulheres quanto as
orientações necessárias, pode-se conhecer os motivos reais que as influenciam
na ingestão de bebidas, trabalhando-os em seguida juntamente com os
sentimentos que lhes são proporcionados, principalmente aqueles que fornecem
sensações momentâneas de satisfação pessoal como felicidade e descontração,
refletindo após efeito alcoólico na depressão, caracterizada como o diagnóstico
mais comum nessas situações de mulheres em quadro de alcoolismo crônico
ainda não identificado e tratado. Deste modo, atividades socio-interativas como
discussões em grupo, relato de experiências, com a finalidade de aliviar a tensão
e a ansiedade, tanto por conta da gestação e até mesmo futura aceitação de um
filho com problemas especiais, quanto pelo alcoolismo crônico, sendo que ambos
geram conflitos emocionais, devem ser promovidas. Por fim, deve-se considerar a
importância que a enfermagem exerce na promoção da saúde da família,
avaliando também as necessidades de saúde dos membros de modo a identificar
as deficiências e potencialidades de saúde posteriormente intervindo por meio da
educação e aconselhamento. REFERÊNCIAS: Freire,Tácio de Melo; Machado,
José Cassiano; Melo, Enaldo Vieira; Melo, Débora Gusmão; Efeitos do consumo
de bebida alcoólica sobre o feto. Ribeirão Preto, São Paulo; 2005. Nascimento,
Flavia Atanazio; Lima, José Mauro Braz; Almeida, Mariana Coutinho; ET AL; A
Enfermeira pediatra cuidando de crianças/adolescentes com Síndrome Alcoólica
Fetal. Rio de Janeiro, 2007. Oliveira, Thalita Rocha; Simões, Sonia Mara Faria; O
consumo de bebida alcoólica pelas gestantes: um estudo exploratório. Rio de
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Janeiro, 2007. Fiorentin, Cássia Fernanda; Vargas, Divane; O uso de álcool entre
as gestantes e os seus conhecimentos sobre os efeitos do álcool no feto. Ribeirão
Preto,

São

Paulo.
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SÍNDROME DA PELE ESCALDADA: UM ESTUDO DE CASO
RIBEIRO, SP**
AGUIAR, LC*
ARAÚJO, NAB**
SILVA, LBV**
LIMA JÚNIOR, JRM***

Introdução A Síndrome da Pele Escaldada Estafilocócica (SSSS), também
conhecida como Síndrome de Ritter quando acomete neonatos e Síndrome de
Lyel quando acomete crianças de mais idade, foi descrita pela primeira vez por
Leyll em 1957, num misto com a Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) e cuja
diferença só pode ser estabelecida por achados histopatológicos (CARDOSO;
NEVES; FERNANDES; LOPES; ROMANINI, 2002). Esta síndrome abrange um
espectro variado de doenças bolhosas induzidas por toxinas esfoliativas do
Stafilococcus Aureus, cujo exato mecanismo de ação permanece indefinido até
hoje (PELLENZ; GARCIA, 2004). A doença afeta principalmente crianças e
adultos cujo sistema imunitário está enfraquecido ou pacientes que sofrem de
doenças crônicas como insuficiência renal. Tem distribuição mundial e aparece
freqüentemente como uma doença nosocomial. O principal reservatório do agente
infeccioso é o ser humano e como transmissão primária é transmitida através das
mãos. Clinicamente, o quadro começa com mal-estar, febre, irritabilidade e uma
erupção eritematosa generalizada em um ou dois dias por rash progride
escarlatiniforme

com

hiperestesia

cutânea.

Pode

ser

encontrada

mais

frequentemente no tronco, dobras e áreas periorificial. Entre um e três dias após a
fase esfoliativa começa, crostas escamosas ao redor da boca e órbitas. Ao
quebrar estas crostas, estão sob muito característica rachaduras radiais. Nesta
fase podem aparecer bolhas solta, principalmente no tronco, braços, pescoço e
virilha. Por setor, há a pele enrugada, muda de pele facilmente à pressão dos
dedos (sinal de Nikolsky), para sair depois de superfícies de erosão, vermelho e
molhado, que seca cerca de 24 horas depois. A Fase Descamativa começa entre
dois e cinco dias após a erupção da pele, mãos e pés foram observados luva de
descamação e meia, a cura ocorre cerca de 10 dias após o início da doença sem
cicatrizes. O diagnóstico é essencialmente clínico e bactérias que causam podem
*Enfermeira, Especialista em Saúde da Família, Docente na Faculdade Santa Terezinha.
**Graduanda do 8º período de Enfermagem na Faculdade Santa Terezinha.
***Graduando do 8º período de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão.
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ser encontradas em diferentes culturas alguma pele foco, conjuntiva, nasofaringe
e, ocasionalmente, sangue. O tratamento é essencialmente baseado em uma
terapia adequada e prolongada de antibióticos, uso de antibióticos de primeira ou
segunda geração, via oral ou intravenosa, de acordo com a gravidade. Na maioria
dos casos, a internação é necessária para confirmar o diagnóstico e iniciar o
tratamento antibiótico intravenoso, já que no período do estado de doença, essas
crianças muitas vezes têm dificuldade em manter hidratado e comer (SILVA;
VALDA; VERA, 2004). Partindo-se do processo de Enfermagem de Wanda Aguiar
Horta, baseado na Teoria das Necessidades Humanas Básicas este estudo de
caso tem como objetivo elaborar e implementar uma assistência de enfermagem
a um paciente com diagnóstico de Síndrome de pele escaldada, obtendo
informações relacionadas à história do paciente e de sua patologia para identificar
os problemas de enfermagem e estimar, através do prognóstico de enfermagem,
a capacidade do paciente em atender suas necessidades básicas alteradas após
a implementação do plano assistencial. Trata-se de um estudo descritivo
qualitativo do tipo Estudo de Caso realizado no período de 30 de agosto à 01 de
setembro de 2011 no Hospital Djalma Marques no setor de pediatria. A
metodologia deu-se através do histórico de Enfermagem no primeiro dia de
internação hospitalar: A.M.C.M., 1 ano e 4 meses, sexo masculino, cor parda,
procedente do Município de Brejo – MA. Há mais ou menos 2 semanas mãe
refere ter levado a criança para uma consulta de rotina com o pediatra e o mesmo
prescreveu quatro medicamentos ( segundo a mãe, vitaminas), a mãe deu uma
das medicações para o menor e no dia seguinte ele apresentou inchaço na região
periorbital, a mãe levou o menor ao hospital onde foi administrado medicação
(não soube informar qual). Segundo a mãe, após a medicação a criança piorou
apresentando febre e descamação da pele, foi levada ao hospital municipal de
Brejo por 4 vezes e logo depois foi encaminhado ao Hospital Djalma Marques em
São Luis, sendo diagnosticado com síndrome de pele escaldada. Os diagnósticos
de Enfermagem obtidos, segundo a Teoria das Necessidades Humanas Básicas
foram: integridade cutâneo-mucosa afetada devido à presença de edema e
exulceração da epiderme; hidratação devido à ingesta hídrica insuficiente;
aprendizagem (educação à saúde) relacionado com o déficit de conhecimento do
tratamento por parte do cuidador. O plano assistencial e de cuidados foi
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desenvolvido de acordo com os diagnósticos encontrados e foi baseado na Teoria
de Wanda Horta (Fazer, Ajudar, Orientar, Supervisionar e Encaminhar). Fazer:
aferição dos SSVV, curativos diários, administração dos medicamentos prescritos;
Ajudar: proporcionar conforto do paciente, proporcionar apoio emocional e
psicológico; Orientar: quanto ao diagnóstico da criança, tratamento, a importância
de manter um equilíbrio hídrico corpóreo através da ingesta hídrica adequada e
os cuidados gerais com a criança; Supervisionar: realização de uma ingesta
hídrica adequada; Encaminhar: ao dentista. Resultados Foram implementados os
cuidados de enfermagem adequados ao atendimento das necessidades humanas
básicas afetadas e foi observada uma evolução no quadro clínico do paciente
com dependência parcial da enfermagem. Foram prestadas as devidas
orientações sobre o cuidado com a criança, a importância da ingestão de líquidos,
a importância da alimentação e da higiene bucal. Conclusão Sendo a síndrome
da Pele escaldada uma doença pouco comum, existem poucas literaturas que
abordam essa patologia. Uma vez que apresenta um prognóstico excelente,
geralmente a cura é espontânea mesmo sem terapia. Entretanto os cuidados com
a pele, hidratação e outros sintomas que surgem no curso da doença não devem
ser marginalizados pela assistência de enfermagem. Dessa forma, cabe a essa
assistência garantir ao paciente a manutenção/melhoria de suas necessidades
básicas humanas de forma que o caminho até a cura seja mais confortável.
DESCRITORES: enfermagem, síndrome da pele escaldada, piodermites.
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SINTOMAS E FATORES DE RISCO PARA A ASMA ENTRE
ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PICOS
Vera PVS[1], Lima LHO[2], Araújo NL[3], Silva AKA[4], Carvalho AB[5].
INTRODUÇÃO. Asma é uma doença inflamatória crônica caracterizada por hiperresponsividade (HR) das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo
aéreo,

reversível

espontaneamente

ou

com

tratamento,

manifestando-se

clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispnéia, aperto no peito e
tosse, particularmente à noite e pela manhã ao despertar. Resulta de uma interação
entre genética, exposição ambiental e outros fatores específicos que levam ao
desenvolvimento e manutenção dos sintomas. Anualmente ocorrem cerca de
200.000 internações por asma no Brasil, constituindo-se ela na quarta causa de
hospitalizações pelo Sistema Único de Saúde (1,9% do total no ano de 2009) e
sendo a terceira causa de hospitalizações entre crianças e adultos jovens. Em 2009,
os custos do Sistema Único de Saúde com internações por asma foram de 103
milhões de reais, 1,3% do gasto total anual com internações e o terceiro maior valor
gasto com uma única doença. É necessário o conhecimento da prevalência da
asma, bem como de seus fatores de risco, para subsidiar o planejamento de ações
para o seu controle e diminuição da morbidade e mortalidade a ela associadas.
Dessa forma, poder-se-á oferecer orientação para essas crianças e seus familiares,
já que muitos casos são agravados pela falta de informação e conhecimento dos
pais e responsáveis. À família e ao paciente deve ser oferecida informação suficiente
para dar suporte e aumentar a adesão ao tratamento. No planejamento do
tratamento, devem ser levados em conta fatores como a gravidade da asma, os
benefícios, os riscos, a disponibilidade de cada tratamento, as preferências culturais
e as características do sistema de saúde. São objetivos principais do tratamento o
alívio ou a minimização dos sintomas; a maximização da função pulmonar; a
prevenção das exacerbações e a manutenção com a dose mínima eficaz do
profilático, para minimizar os efeitos adversos do tratamento. OBJETIVO. Analisar a
prevalência de sintomas de asma entre escolares de 6 a 7 anos de escolas
particulares do município de Picos – PI. METODOLOGIA. O estudo de natureza
descritiva do tipo transversal, foi conduzido em escolas privadas de ensino
fundamental do município de Picos – PI. A população foi composta por todas as
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mães de crianças de seis e sete anos regularmente matriculadas. A amostra foi
selecionada de forma aleatória, por meio de sorteio simples com a utilização do
software “R” versão 2.11.1, dentre as crianças que preencheram os critérios de
elegibilidade nas instituições escolares. Para coleta de dados, utilizou-se formulário
adaptado do questionário escrito (QE) do Internacional Study of Asthma and
Allergies in Childhood (ISAAC). RESULTADOS. Com base na amostra de sinais e
sintomas, 36 (42,9%) crianças já tiveram sibilos alguma vez na vida, e dentre essas,
50% tiveram sibilos nos últimos doze meses. Em estudo em Duque de Caxias,
Boechat et al. (2005), encontraram uma prevalência de 46,6% das crianças que
tiveram sibilo alguma vez na vida, e a frequência de 27,7% de crianças com sibilo
nos últimos doze meses. A prevalência de asma encontrada na população estudada
foi de 6,0%, valor inferior ao relatado para sibilos nos últimos doze meses. Resultado
semelhante ao estudo de Castro, Neto e Filho (2010), que encontraram uma
prevalência de asma 10,4% e sugeriram que esse valor pode estar relacionado ao
subdiagnóstico médico da doença. Outro fator importante para a baixa prevalência
de asma está relacionado ao fato da população se referir à doença pelo nome de
bronquite, já que no imaginário popular asma é uma doença muito grave e
estigmatizante. Nosso estudo mostra a prevalência de bronquite de 15,5%. De
acordo com a amostra dos sinais e sintomas alérgicos das crianças 9,5% já
apresentaram sibilos após exercícios. Segundo o estudo de Brockmann et al. (2007),
a presença de tosse, falta de ar e cansaço durante a atividade física, foi
significativamente maior em crianças com asma do que em indivíduos saudáveis. A
alta freqüência de sintomas associados pode ser uma das razões para a diminuição
relativa de atividades físicas em crianças com asma. Com relação aos sibilos
interferirem na fala durante a crise, limitando a vocalização, encontramos 11,1%
dentre as crianças com sibilos nos últimos doze meses. No estudo de Boechat et al.
(2005) foi encontrado 6,8%,e no estudo de Stephan et al. (2010), eles encontraram
que 7,5% tinham limitação da fala na crise. No presente estudo, com relação à
gravidade da sibilância através do número de crises e perturbação do sono, 5,6%
tiveram de 4 a 12 crises de sibilos nos últimos doze meses, e 27,8% tiveram o sono
perturbado menos de uma noite por semana. Resultados estes, semelhantes ao
estudo de Boechat et al. (2005), onde encontraram 5,4% dos sibilantes nos últimos
doze meses apresentaram mais de doze crises e 28,5% tiveram seu sono
perturbado mais de uma vez por semana. CONCLUSÃO. Com base nos dados
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apresentados, constata-se que há alta prevalência de sintomas de asma em
contraste ao baixo diagnóstico de crianças com a doença, em escolas particulares
do município de Picos – PI. O presente estudo contribui com o maior conhecimento
para a área da Enfermagem a fim de que os profissionais tenham uma maior
atenção à vivência do asmático e suas famílias. Sugere-se que outros trabalhos
sejam realizados com o intuito de traçar o perfil desta doença e direcionar políticas
públicas para melhorar a qualidade de vida dessa população. REFERÊNCIAS.
BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Informações de saúde. 2010. Disponível
em: http://www.datasus.gov.br/ Acesso em: 31/05/2011.
BOECHAT, J. L, et al. Prevalência e gravidade de sintomas relacionados à asma em
escolares e adolescentes no município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. J Bras
Pneumol. v. 31, n°2, p. 111-7. 2005.
CHATKIN, M. N.; MENEZES, M. B. Prevalência e fatores de risco para asma em
escolares de uma coorte no Sul do Brasil. J Pediatr (Rio J). v. 81, n° 5, p. 411416.2005.
DIRETRIZES BRASILEIRAS NO MANEJO DA ASMA. IV. J Bras Pneumol. v. 32,
n° 7, p. 447-474.2006.
MOURA, R. A. J. ; CAMARGOS, M. A. P.; BLIC, J. Tratamento profilático da asma. J
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TERAPÊUTICA DA CRIANÇA COM SÍNDROME NEFRÓTICA:
HABILIDADES DE FAMILIARES1
Machado AM2,
Araújo YB3
Xavier TGM4
Collet N5

Introdução: A Síndrome Nefrótica caracteriza-se por aumento grave e
prolongado de permeabilidade glomerular às proteínas. O principal achado é a
proteinúria associado à hipoalbuminemia e edema(1). Desde que bem conduzido o
tratamento, a Síndrome Nefrótica tem um prognóstico favorável. O tratamento
medicamentoso é feito a base de imunossupressão com corticosteróides.
Infusões de albumina são usadas apenas em casos que apresentam evidências
clínicas de depleção profunda do volume intravascular(2). É uma doença crônica
bem frequente na infância, que altera o cotidiano da criança e do adolescente,
impondo-lhes a possibilidade de abreviamento da vida, ou a limitação de
atividades comuns a infância(2). Objetivo: Identificar a habilidade de familiares
1

Área temática 1: Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança,

adolescente e família nos diversos ambientes e contextos
2
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com a terapêutica de crianças com síndrome nefrótica. Metodologia: Trata-se de
uma pesquisa de natureza qualitativa, do tipo exploratório-descritiva, realizado na
clínica pediátrica de um hospital universitário da Paraíba no período de Janeiro a
Maio de 2011. Os sujeitos da pesquisa foram cinco mães de crianças com
Síndrome Nefrótica que estavam hospitalizadas durante esse período. Foi
utilizada a técnica de entrevista semiestruturada, a qual foi gravada e transcrita na
íntegra para análise, por meio da qual foi construída a estrutura de relevância:
Terapêutica da Síndrome Nefrótica: conhecimento e habilidades da família. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o protocolo 128/07.
Resultados: A terapêutica da Síndrome Nefrótica corresponde ao uso contínuo
de medicação, alimentação hipossódica, restrição hídrica (quando indicada) e
cuidados gerais, na tentativa de reduzir os riscos de a criança adquirir alguma
infecção secundária, o que pode levá-la a desencadear novas crises ou recidivas,
ocasionando consequentes hospitalizações. Entendendo habilidade como a forma
“de lidar” com a doença, as famílias demonstram o conhecimento e as habilidades
que possuem acerca da terapêutica contínua, e como elas executam na prática
esse cuidado. Alguns relatos demonstram a preocupação das mães com relação
ao cumprimento das recomendações médicas acerca da administração dos
medicamentos. Evidenciou-se pouco conhecimento quanto ao tratamento
medicamentoso, à ação desses fármacos e suas demais particularidades. É
preciso implementar estratégias de cunho educativo, visando informações
eficazes sobre os medicamentos a fim de evitar perda da atividade terapêutica
e/ou da segurança no tratamento(3). Toma os remédios certinhos. O meu pai que
compra. Ela (criança) toma de manhã “prednisona”, parece. Toma dois
comprimidos, dia sim, dia não (E1). [...] Tomou 40mg ao dia e desinchou. A
médica diminuiu para 20mg, em dias alternados ele inchou de novo. Só que ele
(médico) já entrou com a pulsoterapia durante os cinco dias, aí desinchou.
Quando foi agora tomou de novo, teve uma gripezinha, teve febre. Aí inchou de
novo e fez a terapia e está aí [...] Aí passou Vasic, Captopril e Espirinolactona e
Ampicilina [...] Quando ele está (em crise), ele fica mais em repouso, diminui a
ingestão de líquido, toma medicação e tem que segurar ele sentado na televisão
(E2). Com relação aos cuidados com a alimentação, as famílias relatam a
importância de uma dieta hipossódica e da restrição hídrica no tratamento da
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síndrome, sendo estes itens a principal preocupação dessas famílias. Percebeuse, que estas famílias ainda possuem dificuldades diante das restrições impostas
pela doença. As mães procuram reproduzir em casa as orientações médicas, mas
não sabem o porquê da importância das restrições de sal e gordura. [...] Só come
peixe, carne, galinha, carne de sol. Esses negócios de mortadela, linguiça, não
dou porque é temperado [...]. Ela nunca foi nem para açude, nem para a praia,
porque eu tenho medo, a água é salgada também, aí ela engole e ela só come
comida insossa, sem sal (E1). A dieta dela tem que ser sem sal. Não é isso?! E
repouso, uma coisa que criança não tem. É isso, verifico pressão. Assim que ela
incha, venho logo para o médico. Aí o cuidado está bem maior. O cuidado é no
que ela come, no que ela faz [...] De vez em quando ela fala: - ‘Minha perna está
doendo’. Fica cansada. Aí eu digo: - ‘mamãe fala, não corre’, vai descansar um
pouquinho’. E a médica disse que ela tem que ter repouso. E a dieta dela a gente
cuida. Só que repouso para criança, criança não fica quieta. Por mais que a gente
diga, não corre, tu vai ficar doente, não sei o que. Corre e logo em seguida fica se
sentindo mal. E é isso. É a dieta dela, a preocupação na dieta dela, no que ela
comia antes e agora já não come mais (E3). Não comer comida com sal, com
gordura. Como eu falei, ter cuidado para ele não ter contato com pessoas
doentes. Ele está com a imunidade baixa, ele pode ficar doente também. E é isso,
a alimentação e o cuidado mesmo [...] Cuidado de não estar deixando ele exposto
muito tempo ao sol, ao sereno, não dá muita besteira esses negócio de pipoca,
salgado, refrigerante, doce também, tem que ser tudo moderado (E4). Da
alimentação, e só da alimentação. Para ela não comer sal. A médica disse que
ela não pode comer sal, porque se ela comer sal, ela pode voltar a inchar (E5).
Essas situações aparentemente simples apontam para a necessidade de o
profissional de saúde conhecer a realidade dessas mães para não propor
intervenções que fracassem antecipadamente devido a sua inviabilidade. No
planejamento, a equipe multiprofissional deve considerar as características
culturais, crenças, prognósticos, estrutura familiar, apoios, oportunidades de
escolha e recursos disponíveis, incluindo os financeiros, em tal planejamento(4).
As incertezas decorrentes do déficit de conhecimento mostram que as mães
precisam saber mais sobre a condição de saúde do filho a fim de desenvolverem
habilidades para atender às necessidades da criança com autonomia.
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Objetivando o cuidado, ressalta-se a importância de os profissionais envolvidos
nesse processo estarem cientes de que a família compreendeu as informações
recebidas(5). As mães demonstraram ter alguma noção com relação à terapêutica
da Síndrome Nefrótica, mas não expressaram segurança com esses cuidados.
Nos relatos percebeu-se que elas necessitam da reafirmação em suas respostas,
para confirmar se as suas ações estão corretas ou não. As mães precisam estar
instrumentalizadas para o cuidado e assim aperfeiçoar as habilidades naturais
que já possuem de cuidar dos seus filhos, e o profissional de saúde é
fundamental nesse processo. Frente às necessidades de conviver com a doença
crônica, a criança e sua família passam a se familiarizar com rotinas,
procedimentos e até nomes de medicamentos, mesmo apresentando algumas
dificuldades. Considerações Finais: É fundamental que a equipe de saúde
acompanhe a família durante o processo de cuidado e participe dessa
instrumentalização, pois a forma de enfrentamento do problema e os recursos
disponíveis para tal são específicos de cada família, e, certamente, resultarão em
aquisição de habilidades. É preciso que os profissionais estabeleçam uma
comunicação entre si, para que a partir disso se possa instituir uma melhor
comunicação com as famílias, adaptando as informações que serão passadas,
firmando um processo de instrumentalização mais eficaz. Acredita-se que
algumas dificuldades enfrentadas pela família do portador de Síndrome Nefrótica
possam ser amenizadas a partir da sensibilização e da adequada atuação do
profissional, principalmente no que se refere às orientações acerca do cuidado
domiciliar. É necessário que a enfermagem compreenda as demandas da família
e da criança, de modo a desenvolver um cuidado integral que resulte em uma
melhoria de qualidade de vida da família, e na capacidade de ela se autocuidar.
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TOQUE MATERNO: EFEITOS SOBRE O CRESCIMENTO E A
DURAÇÃO

DA

HOSPITALIZAÇÃO

DE

RECÉM-NASCIDOS

PREMATUROS1.
Mendes ENW2
Procianoy RS3

Introdução: O nascimento precoce, geralmente, traz conseqüências adversas,
mesmo que a unidade de internação neonatal (UIN) possua as melhores taxas de
sobrevida e seja tecnologicamente avançada. Recém-nascidos pré-termo (RNPT)
tendem a depender de cuidados hospitalares, por maior tempo, frente às
dificuldades de crescimento decorrentes da exposição a um ambiente
desfavorável1. Aproximar os pais do bebê e habilitá-los para o seu cuidado tornouse, então, parte do cotidiano das UIN; de tal forma que, a capacidade dos pais
entenderem e suprirem as necessidades do filho prematuro consolidou-se como
critério para a alta hospitalar2. Quanto às intervenções voltadas ao crescimento e
desenvolvimento de RNPT, em duas revisões sistemáticas, uma sobre
estimulação tátil e cinestésica com bebês de idade gestacional (IG) < 37 semanas
e peso ao nascer (PN) < 2500g3 e outra sobre cuidados visando o
desenvolvimento de RNPT4, os autores reconheceram os resultados positivos
apresentados e alertaram para a inconsistência dos mesmos, recomendando
aprofundar este conhecimento antes de adotar, irrestritamente, tais intervenções.
Realizou-se o presente estudo com a seguinte hipótese: uma intervenção
envolvendo o toque materno seria capaz de reduzir o tempo de hospitalização
sem prejudicar o crescimento dos RNPT.
Objetivo: investigar o efeito do toque materno através de uma intervenção de
estimulação tátil e cinestésica sobre o crescimento e a duração da hospitalização
de RNPT.
1

Parte da tese de doutorado: Efeitos da estimulação tátil e cinestésica em recém-nascidos de
muito baixo peso, Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, UFRGS, 2007
2
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Metodologia: Estudo clínico, randomizado cego, realizado numa UIN de um
Hospital Universitário de outubro de 2003 a agosto de 2005, inscrito no Comitê de
Ética em Pesquisa sob o número 03-287 e registrado no ClinicalTrials.gov http://cilinicaltrials.gov (NCT00128141). Os participantes do estudo foram
consultados e esclarecidos quanto às finalidades do mesmo, recebendo garantias
de confidencialidade e firmando a autorização em um termo de compromisso. A
amostra de 104 RNPT foi calculada com nível de significância 0.05, poder de
teste 90%, estimando-se uma diferença de 16 dias no tempo de internação entre
os grupos. Os sujeitos incluídos estavam hospitalizados desde o nascimento,
tinham IG ≤ 32 semanas e PN ≥ 750g e ≤ 1500g; foram excluídos os que
faleceram com < de 48h de vida, apresentaram malformações maiores e os pais
se recusaram a participar do estudo.

A randomização ocorreu 48h após o

nascimento e a alocação em grupos foi seqüencial: 52 no grupo intervenção (GI)
e 52 no grupo controle (GC); os RNPT gemelares foram mantidos no mesmo
grupo. A intervenção envolvendo o toque materno baseou-se em estudos sobre a
estimulação cutânea e cinestésica em RNPT; devendo durar no máximo 15
minutos e um tipo de estimulação por vez, quatro vezes ao dia e em intervalos de
quatro a seis horas. Como estimulação tátil, orientou-se às mães o deslizamento
da polpa dos dedos (três a quarto dedos agrupados) com pressão moderada
sobre a pele das regiões temporal, frontal, periorbital, nasal e perilabial, e da
superfície externa dos membros superiores e inferiores. Como estimulação
cinestésica, recomendou-se a execução de exercícios passivos: flexão e extensão
dos membros superiores e inferiores, nas articulações do punho, cotovelo, joelho
e quadril. Alertou-se, às mães, quanto à necessidade do bebê tolerar a
intervenção e a da interrupção em caso de desconforto. As variáveis
demográficas identificadas foram: idade e escolaridade maternas, tipo de parto,
tempo de bolsa rota (BR), gênero, índice de Apgar < 7 no 5o min , IG, ser pequeno
para a idade gestacional (PIG: PN < ao 10o percentil), escore de SNAPPE-II
(Score for Neonatal Acute Physiology Perinatal Extension-II) e peso (PN),
perímetro cefálico (PC), comprimento (C), e Índice Ponderal de Roher (IPR) ao
nascer. As variáveis seguidas até a alta hospitalar foram: tempo de permanência
em terapia intensiva neonatal (UTIN), tempo total da hospitalização e tempo até a
alta depois de recuperar o PN, crescimento (P, PC, C e IPR), idade em que
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iniciaram a nutrição enteral parcial, a idade em que iniciaram a nutrição enteral
total e a incidência de Septicemia Tardia (manifestações clínicas 72 horas após o
nascimento com culturais positivos de sangue e/ou LCR), de Enterocolite
Necrosante(comprovada por sinais radiológicos) e Displasia Broncopulmonar (por
dependência de oxigênio após 36 semanas completas de idade gestacional
corrigida). Todos os sujeitos, mesmo os do GI, receberam os cuidados adotados
na UIN e todas as mães foram estimuladas a prestar os cuidados pele a pele
(Método Canguru). Os enfermeiros e médicos da UIN desconheciam a
distribuição dos grupos; assim como, foram mantidos cegos aos grupos o
pesquisador e o profissional de enfermagem que ajudava durante a coleta dos
dados antropométricos. As medidas antropométricas eram coletadas à tarde,
sempre com o mesmo equipamento: fita métrica com escala em milímetros,
flexível e não elástica, e balança infantil digital. A alta hospitalar, uma decisão
exclusivamente médica, seguiu os seguintes critérios: o bebê mantém a
temperatura corporal estável quando vestido, tem boa aceitação oral e
coordenação efetiva entre sucção, respiração e deglutição, e os pais demonstram
habilidades e compreendem e as necessidades de uma criança de baixo peso. Os
dados foram agrupados em um banco de dados e analisados com o programa
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 10.0, nível de
significância de 5%. Varáveis quantitativas de distribuição simétrica foram
descritas em termos de média e desvio padrão e as assimétricas com valores de
mediana e percentil 25-75. As variáveis qualitativas foram descritas por valores
absolutos e freqüência relativa. Na comparação entre os grupos utilizaram-se os
testes t de Student e Mann-Whitney (variáveis quantitativas), Qui-Quadrado e
Distribuição Exata de Fisher (variáveis qualitativas). Curvas de Kaplan-Meier
foram usadas para calcular as medianas e os intervalos de confiança do período
de internação em UTIN, o período total de internação e o tempo decorrido para a
alta hospitalar a partir da recuperação do PN. A regressão de Cox foi adotada
para avaliar os preditores do tempo de hospitalização e as variáveis de
confundimento.
Resultados: 818 RNPT foram admitidos durante o período de coleta de dados;
208 tinham PN ≤ 1500g e destes, 137 nasceram com IG ≤ 32 semanas e PN ≥
750g e ≤ 1500g. Com a exclusão de 33 sujeitos, 104 RNPT foram randomizados:
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11 deles faleceram, seis no GI e cinco no GC. Assim, 93 RNPT foram avaliados
até a alta hospitalar, 46 no GI e 47 no GC. Os dois grupos foram semelhantes
quanto à média da IG (GI: 29.7 1.6; GC: 29.4 1.6 sem.), do PN (GI: 1186 194;
GC: 1156 198 g), PC, C, IPR, sexo, número de PIG, SNAPPE-II, número de
óbitos, idade e escolaridade materna. A velocidade de crescimento entre os
grupos também foi semelhante (GI: 14,4g/kg/dia no peso, 0,78cm/sem no PC,
0,79 cm/sem no C; GC: 15,4 g/kg/dia no peso, 0,76 cm/sem no PC, 0,84 cm/sem
no C). A mediana para a recuperação do PN foi: 13 dias (IC 95% 12 – 14) no GC
e 12 dias (IC 95% 11 – 13) no GI, p=0,9574. A comparação entre as medianas da
alta hospitalar mostrou que o GI recebeu alta hospitalar sete dias antes do GC
(GI: 42 dias, IC 95%: 38 – 46; GC: 49 dias, IC 95%: 42 – 56). A probabilidade
acumulada de permanecer internado após ter recuperado o PN do GI foi
significativamente inferior à do GC, isto é, GI: 30 dias (IC 95% 25,85-34,15) e GC:
31 dias (IC 95% 23,16-38,84), p=0.025). A incidência de Septicemia Tardia foi
significativamente inferior no GI, (GI: 10.8%, n=5; GC: 38.3%, n=18, p=0.005).
Discussão: Os preditores significativos para a alta hospitalar pelo modelo de
regressão de Cox foram: o GI, a cesárea, o início precoce da alimentação enteral
parcial e oral total. O GI apresentou maior probabilidade de receber alta, 1,85
vezes superior aos GC (IC 95% 1,09-3,13; p=0,023). A cesárea elevou em 2,23
vezes a probabilidade de alta hospitalar (IC 95% 1,26-3,93; p=0,006). Pode-se
afirmar que a participação da mãe no cuidado através da intervenção não parece
ter comprometido o crescimento, embora, os RNPT do GI tenham sido
acompanhados uma semana a menos de seguimento quanto ao crescimento. Em
outro estudo, contudo, houve aumento ponderal com o uso estimulação tátil e
cinestésica em RNPT5.
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TRANSMISSÃO VERTICAL DO HIV EM CRIANÇAS RESIDENTES
EM PORTO ALEGRE E FATORES ASSOCIADOS: RESULTADOS
PARCIAIS
Autores
Motta MGC, Wachholz NIR, Poletto PMB, Zimpel CC, Silva MC
Resumo
Introdução: O estudo Transmissão Vertical do HIV-1 em Crianças Residentes
em Porto Alegre e Fatores Associados Identificados Através da Vigilância
Epidemiológica Aprimorada propõe estimar a taxa de transmissão vertical do HIV1 em Porto Alegre e os fatores de risco associados a esta transmissão. A
relevância do estudo está fundamentada no fato de que Porto Alegre apresenta,
em média, 450 casos de gestantes soropositivas/ano. Outro ponto a ser
destacado é que, do total de recém-nascidos vivos, 2,03% destes são crianças
expostas ao HIV na gestação, no parto e/ou durante a amamentação. Até o final
de 2006 foram notificados o total de 577 crianças com AIDS residentes em Porto
Alegre que contraíram o vírus por transmissão vertical. Verifica-se ainda que, sem
qualquer intervenção, a taxa de transmissão vertical do HIV é de cerca de 20%.
De acordo com os dados registrados no Sistema de Informações de Agravos de
Notificação (SINAN) da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, Equipe de
Vigilância de Doenças Transmissíveis, no período de 2001 a 2006 este município
apresentou 2.377 casos de crianças expostas ao HIV na gestação, parto e
amamentação e destas, 92 casos foram registrados como crianças infectadas
pelo HIV devido à exposição vertical. Para obter-se uma taxa de transmissão
vertical do HIV fidedigna é necessário um acompanhamento regular das crianças
expostas a partir do nascimento até se estabelecer o diagnóstico da sorologia
para o HIV na criança. Objetivo: Este estudo tem como objetivo apresentar os
dados parciais da avaliação e estimativa da taxa de transmissão vertical do HIV-1
em crianças residentes em Porto Alegre, no período de 2009 a 2010 e detectar os
fatores de risco associados a esta transmissão vertical, relacionados à gestação,
ao parto e à criança nas primeiras semanas de vida, os quais contribuem de
forma independente para o problema. Assim como, estimar a taxa de co-infecção
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HIV-1/Sífilis no momento do parto e avaliar o efeito desta co-infecção materna na
criança; avaliar a percepção de risco da transmissão do HIV à criança pela mulher
soropositiva, a fim de subsidiar atividades de prevenção. Alem disso, desenvolver
material educativo para informar as gestantes sobre a importância dos cuidados
propostos para a profilaxia da transmissão vertical durante o período gestacional
e parto e com a criança. A partir dos resultados desta pesquisa, avaliar a
assistência à saúde prestada no pré-natal, parto e à criança exposta ao HIV-1 em
Porto Alegre e subsidiar o gestor municipal e responsável por instituições de
saúde públicas e privadas na elaboração de políticas de saúde e atividades de
intervenção efetivas no controle da transmissão vertical do HIV. Metodologia:
Trata-se de um estudo de coorte prospectivo em que os sujeitos serão todos os
recém nascidos vivos de mães portadoras do HIV-1, nascidos nas maternidades
de Porto Alegre e cuja mãe reside neste município, acompanhados até a definição
da sorologia para o HIV na criança, durante um período de seis meses. Foram
incluídas como campos de pesquisa 11 maternidades de Porto Alegre, às quais
foi encaminhado o projeto de pesquisa. Das onze maternidades levantadas como
campo de estudo, nove emitiram parecer de aprovação. A inclusão dos sujeitos
no estudo ocorreu durante a internação hospitalar, no período pós-parto. Neste
momento, o pesquisador apresentou à puérpera, mãe da criança exposta ao HIV,
a pesquisa e seus objetivos e a convidou a participar. Havendo a concordância, a
puérpera assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este foi
considerado o primeiro encontro, quando foi realizada a primeira coleta de dados
relacionados ao pré-natal e parto. O seguimento ocorreu por meio de visitas
domiciliares, previamente agendadas, sendo uma visita aos 2, 4 e 6 meses de
vida da criança. Para a coleta de dados empregaram-se dois instrumentos
distintos: um instrumento utilizado no primeiro contato com a puérpera e outro nas
visitas domiciliares para o acompanhamento do recém-nascido. A coleta de dados
nas maternidades e o acompanhamento da criança, por meio das visitas
domiciliares, já foi finalizado, e no momento, o estudo encontra-se em etapa da
análise dos dados. Resultados: Foram identificadas durante a internação
hospitalar para o parto, 142 puérperas. Destas, 119 (83,80%) aceitaram participar
da pesquisa, 4 (2,82%) aceitaram com restrição, 16 (11,27%) recusaram-se a
participar e ocorreram em 3 perdas casos. O hospital que mais colaborou com a
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pesquisa foi o Hospital Santa Casa, com 39 mulheres constatadas e apenas uma
recusa. No Hospital Conceição foram identificadas 42 puérperas soropositivas,
sendo que 5 recusaram-se a participar da pesquisa, 3 foram perdidas, resultando
em 34 mulheres incluídas no estudo. Os hospitais maternidade não vinculados ao
SUS, Hospital Mãe de Deus e Hospital Moinhos de Vento, foram os que menos se
identificaram puérperas soropositivas, com apenas uma gestante em cada
hospital em que aceitou participar da pesquisa, apenas o caso identificado no
Hospital Mãe de Deus. Pode-se observar um predomínio de mulheres da raça
negra ou parda (50,4%). A idade das mulheres apresentou uma média de 28 anos
e desvio padrão de 5,9 anos. A idade foi menor de 19 anos em 7 gestantes (5,7%)
e igual ou acima de 35 anos em 17 gestantes (13,8%). Para 72 mulheres
(58,54%), a escolaridade informada máxima foi de até 7 anos concluídos, ou seja,
ensino fundamental incompleto. Quanto à sorologia do parceiro, 89 mulheres
(72,4%) informaram serem eles também soropositivos para o HIV, 24 mulheres
(19,5) informaram a sorodiscordância dos parceiros e um percentual menor
(8,2%) desconhecia a sorologia do parceiro. O momento do diagnóstico da
infecção pelo HIV na mulher ocorreu em 83 casos (67,5%) antes do pré-natal, ou
seja, antes da gestação em estudo. Foram diagnosticadas durante o pré-natal 34
mulheres (27,6%) e 6 mulheres (4,8%) só foram detectadas como soropositivas
para o HIV no momento ou após o parto. Não realizaram pré-natal, 13 casos
(10,6%). Conclusões: Os resultados preliminares e dificuldades encontradas na
execução das diferentes etapas do estudo evidenciam, mais uma vez, a sua
relevância. Constata-se que as puérperas e crianças vivenciam situações de
vulnerabilidade tanto em nível individual, social como programática, repercutindo
diretamente em suas demandas de cuidados de saúde em uma etapa sensível do
desenvolvimento humano. Exigindo, deste modo, profissionais nos diferentes
níveis de atenção à saúde, capacitados para o cuidado deste grupo, a fim de
manter o tratamento e acompanhamento das mulheres infectadas pelo HIV e
preservar a saúde das crianças. Até mesmo em populações de maior
vulnerabilidade, com um pré-natal bem realizado com diagnóstico precoce da
infecção pelo HIV ainda na gestação, da disponibilização de recursos e
informações para a profilaxia da transmissão vertical, desde as primeiras
semanas de gestação e o acompanhamento da criança exposta até a definição de
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sua sorologia, a transmissão vertical pode ser evitada. Entretanto, verificam-se
lacunas nesse processo de cuidar, o que tem repercutido no desenvolvimento da
pesquisa. Destacam-se a dificuldade de acesso aos exames de carga viral pela
vigilância epidemiológica, dados estes necessários para a pesquisa, além disso,
as dificuldades encontradas no acompanhamento da criança, na visita domiciliar.
Descritores: Transmissão vertical. Antirretroviral. HIV/aids. Referências: Motta
MGC, et al. Projeto Transmissão Vertical do HIV-1 em crianças residentes em
Porto

Alegre

e

fatores

associados

identificados

através

da

vigilância

epidemiológica aprimorada: relatório técnico parcial de atividades. UFRGS Escola de Enfermagem. Porto Alegre, 2009.
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UMA VIDA DOMINADA PELA DOR: A CRIANÇA VIVENCIANDO A
ANEMIA FALCIFORME
1

Souza AAM;

2

Rossato LM;
3

Borba RIH;

4

Ribeiro CA;

INTRODUÇÃO: A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia de caráter genético
que resulta em anemia hemolítica de h1erança autossômica recessiva, sendo uma
doença de evolução crônica e complicações agudas que podem comprometer a
vida do doente e afetar de forma variável diversos órgãos e sistemas. A doença
possui variabilidade clínica: alguns pacientes evoluem com quadro grave e outros
evoluem assintomáticos. Fatores genéticos, sociais, culturais e ambientais
contribuem para esta variabilidade. O não conhecimento da doença e as
dificuldades econômicas, somados à falta de acesso aos serviços de saúde
contribuem para o surgimento das complicações que impedem essas pessoas de
viverem com qualidade. A anemia falciforme não tem cura, o que deve ser
instituído é um tratamento eficaz que evite condições que aumentem o fenômeno
de falcização e, especial atenção, para as emergências das crises falciformes. O
tratamento profilático é capaz de reduzir a intensidade das manifestações clínicas
e, consequentemente, a alta taxa de mortalidade da doença. Refletindo sobre o
sofrimento que envolve a criança com anemia falciforme, somando ao número
expressivo desta hemoglobinopatia no Norte de Minas Gerais e pelas lacunas
existentes, ao realizar busca na literatura e, em diversas bases de dados, de
como é para a criança a vivência de ter anemia falciforme algumas indagações
passaram a ser feitas: Como a criança define o fato de ter anemia falciforme?
Como interage com as manifestações da doença? Como ela expressa sua

¹Professora Mestra do Departamento de Enfermagem da UNIMONTES e das Faculdades Integradas
Pitágoras de Montes Claros, MG.
²Professor Doutor do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Psiquiátrica da Escola de
Enfermagem da USP da USP
3
Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem Pediátrica da Escola Paulista de Enfermagem da
UNIFESP.
4
Professor Associado do Departamento de Enfermagem Pediátrica da Escola Paulista de Enfermagem da
UNIFESP.
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vivência na sessão de Brinquedo Terapêutico? Que emoções estão permeando
as interações da criança com a doença? Na busca de respostas a estes
questionamentos, este estudo teve como objetivo: Compreender o significado de
ter anemia falciforme para a criança. METODOLOGIA: Investigação qualitativa,
sendo utilizado como referencial teórico o Interacionismo Simbólico e como
referencial metodológico a Teoria Fundamentada nos Dados (Grounded Theory).
O Interacionismo Simbólico (IS) é uma perspectiva de análise das experiências
humanas que tem a natureza da interação como foco principal. A Teoria
Fundamentada nos Dados (Grounded Theory) é uma metodologia que usa um
conjunto de procedimentos sistematizados para desenvolver uma teoria a respeito
de um determinado fenômeno. A pesquisa foi realizada nas clínicas pediátricas de
dois hospitais e no ambulatório da Fundação Centro de Hematologia e
Hemoterapia de Minas Gerais – HEMOMINAS, na cidade de Montes Claros, MG.
Foi desenvolvido com crianças de ambos os sexos com idade entre 4 a 10 anos
com anemia falciforme; que estavam em condições de brincar e interagir com o
meio ambiente; que receberam autorização do responsável e aceitaram participar
da pesquisa. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, tendo a Teoria
Fundamentada nos Dados como método, o número de participantes foi definido
pela amostragem teórica ou proposital e obedeceu ao critério de saturação.
Constituíram-se dois grupos amostrais, o primeiro grupo foi composto por cinco
crianças que se encontravam hospitalizadas e o segundo grupo por três crianças
que não estavam vivenciando crise álgica, no ambulatório da Fundação
Hemominas. Antes de iniciar a pesquisa, o projeto foi autorizado pelos dois
Hospitais, pelos Comitês de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São
Paulo e Fundação Hemominas. A privacidade e a participação voluntária dos
entrevistados foram garantidas pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
atendendo aos princípios éticos definidos pelo Conselho Nacional de Saúde pela
Resolução 196/96. As estratégias para obtenção dos dados, foram a observação
participante, a entrevista intermediada pelo Brinquedo Terapêutico com a criança
e a entrevista semiestruturada com um dos pais da criança, na qualidade de
informante da experiência da criança. Neste estudo, a entrevista com as crianças
foi mediada pelo Brinquedo Terapêutico. Uma pergunta norteadora com intuito de
focalizar o problema proposto foi realizada: “Vamos brincar de uma criança que
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tem anemia falciforme?" A entrevista com um dos pais aconteceu, após fazer
análise das primeiras observações e entrevistas com as crianças para clarear
alguns pontos abordados nas brincadeiras por elas. Essa entrevista transcorria
após a sessão de brinquedo com a criança; participaram das mesmas um pai e
cinco mães e apenas os dados referentes à experiência da criança foram
utilizados neste estudo. Uma pergunta norteadora foi realizada para iniciá-la: Fale
pra mim, como você percebe que é para seu filho ter Anemia falciforme? Os
dados foram analisados simultaneamente à sua coleta, conforme preconizado
pela Teoria Fundamentada nos Dados, de forma comparativa e constante,
seguindo os seguintes passos: codificação inicial ou aberta, categorização e
codificação teórica. Neste estudo, as famílias de códigos denominada dos seis “C”
foram utilizadas. Merece ser destacado que a Teoria Fundamentada nos Dados
por ser uma metodologia que se caracteriza por um processo de construção
contínua, permite que a pesquisa seja interrompida em qualquer etapa que
anteceda à construção do Modelo Teórico, sem que se esteja incorrendo em erro
metodológico. Este estudo foi conduzido até a codificação teórica que possibilitou
a identificação de uma categoria conceitual representativa do significado de ter
anemia falciforme para a criança. RESULTADOS: A análise comparativa dos
dados permitiu compreender o significado atribuído pela criança ao fato de ter
anemia falciforme, assim como a identificação da categoria conceitual UMA VIDA
DOMINADA PELA DOR. Os conceitos emergidos dos dados revelaram que, para
a criança, ter anemia falciforme é uma experiência de muito sofrimento. A dor é o
maior fardo vivenciado por ela e determina que fique muito triste por interagir,
constantemente com um corpo que dói. Além disso, determina que ela necessite
continuamente de cuidados, os quais, por sua vez, a expõem a procedimentos
intrusivos e estressantes, mas, que ela própria reconhece necessário para alívio
da dor. A criança sofre também por conviver com o estigma familiar da doença e
com a consciência de que o tratamento é apenas paliativo e a dor poderá voltar.
Para enfrentar esse sofrimento, apoia-se na fé, tenta ser forte e almeja que a cura
definitiva da Anemia Falciforme seja alcançada. Toda essa experiência encontrase revelada nas categorias: Tendo um corpo que dói, Reconhecendo o estigma
familiar da doença, Reconhecendo a necessidade de cuidados, tratamento e
hospitalização, Sentindo falta da família, Sofrendo com os procedimentos, Tendo
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a mãe como um porto seguro, Alegrando-se com a possibilidade da volta para
casa, Sendo muito triste ter Anemia falciforme e Buscando superar o sofrimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os resultados deste estudo reforçaram a crença
sobre a importância de se conhecer a experiência da criança, no caso com
anemia falciforme, para que se possa pensar em estratégias de cuidado voltadas
às suas necessidades, além das terapêuticas clínicas e medicamentosas.
Esperamos que a experiência aqui revelada venha contribuir com a elaboração de
protocolos de intervenções para o manejo da dor, entre as quais destacamos o
próprio Brinquedo Terapêutico, que também poderá ser pesquisado como
estratégia de alívio da dor para essas crianças. Ainda como estratégia para
prevenção e alívio da dor, pensamos na possibilidade de se elaborar material
interativo, como cartilhas e jogos, inclusive digitais, adaptados à realidade das
nossas crianças, por meio dos quais, ludicamente, elas possam aprender e dirimir
dúvidas sobre sua doença, sobre como devem proceder para prevenir as crises
álgicas, o que devem fazer quando elas se iniciam. Consideramos ser preciso que
os profissionais de saúde, que integram o cotidiano dessas crianças, em conjunto
com os órgãos competentes estabeleçam um cuidar voltado às suas
singularidades baseado na compreensão de sua vivência, descrita neste trabalho
e busquem estratégias que favoreçam um viver mais ameno. É preciso também o
incentivo do poder público na construção de novos programas direcionados
especificamente às crianças com Anemia Falciforme, pois, afinal, suas vidas são
dominadas pela dor, sofrimento, tristeza, limitações, idas ao hospital e
ambulatório e saudade da família, mas, que também podem ser recheadas de
sonhos, sobretudo de esperança pela cura da doença.

De acordo com os

pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados, a categoria conceitual Uma
Vida Dominada Pela Dor, revelada nesta pesquisa pode vir a ser ampliada com
novos dados advindos de outras pesquisas, constituindo-se novos grupos
amostrais, como o de crianças recém-diagnosticadas, no sentido de aprofundar a
compreensão dessa vivência para a criança, permitindo, assim, a construção de
um modelo teórico.

DESCRITORES: Criança, Anemia falciforme, Jogos e brinquedos.
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Introdução: O Atendimento Pré Hospitalar (APH) pode ser considerado um marco
na humanização dos atendimentos de saúde em urgência, visto que garante o
primeiro acolhimento no local do evento e acesso facilitado nas unidades de saúde,
melhorando a sobrevida e o prognóstico do paciente e dessa forma reduz o
sofrimento das vítimas, o índice de óbitos, o tempo de internação e as seqüelas
decorrentes da falta de socorro precoce. Segundo Fernandes (2004), o APH é
definido como toda e qualquer assistência realizada, direta ou indiretamente, fora do
âmbito hospitalar, com o intuito de dar a melhor resposta à solicitação de ajuda dos
usuários. Essa resposta pode variar de um simples conselho ou orientação médica
ao envio de uma viatura de suporte básico ou avançado para o local da ocorrência,
visando a manutenção da vida e/ou a minimização das seqüelas. Segundo o MS, o
APH é classificado em fixo e móvel, sendo o móvel considerado o atendimento que
procura chegar precocemente à vítima após ter ocorrido o agravo à sua saúde
(clínico, cirúrgico, traumático ou psiquiátrico), com risco de sofrimento, seqüelas ou
morte, necessitando, portanto, de socorro ou transporte adequado para um serviço
com capacidade resolutiva (BRASIL, 2006). O APH móvel objetiva estabilizar as
condições vitais, evitando a morbimortalidade, por meio de condutas adequadas
durante a fase de estabilização e transporte, assim como as iatrogenias que podem
culminar com adventos variados desde as incapacidades físicas temporárias ou
permanentes ate a morte (PALVELQUEIRES, 1997). O Serviço de Atendimento
1
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Móvel de Urgência (SAMU/192), constitui-se da forma como o Ministério da Saúde
com base nas portarias GM 2.048/2002 e a GM 1.864/2003 implementou e
regulamentou o atendimento pré-hospitalar móvel no âmbito nacional. O município
de São Luís, seguindo a política nacional de atenção às urgências implementou este
serviço em junho de 2004, através da Portaria GM 1.862/04 sob gestão municipal,
iniciando suas atividades com 10 unidades de suporte básico e 02 unidades de
suporte avançado, quantitativo este estabelecido com base em seu aporte
populacional e aumentando em 2005 sua frota de suporte básico para 15 viaturas. O
SAMU São Luís, realiza o atendimento de urgência e emergência em qualquer
localidade do município, para toda a sua população independente de idade ou classe
sócio-econômica, atendendo portanto da criança ao idoso. No caso das urgências
pediátricas, que são um problema de grande magnitude a nível nacional e local, tanto
pelo ônus como pelas seqüelas envolvidas, considerando que se trata de um serviço
com pouco tempo de funcionamento, observa-se a necessidade de estudos
epidemiológicos para gerar fonte de dados e subsidiar o aprimoramento da
assistência, uma vez que no atendimento às urgências tempo e técnica representam
o determinante entre vida e morte. Objetivos: nesta perspectiva, o presente estudo
tem como objetivos, caracterizar os atendimentos de urgências pediátricas realizados
pelo SAMU/192 de São Luís no período de junho a agosto de 2011, através da
determinação do perfil da amostra incluindo as variáveis de sexo e idade, da
caracterização das solicitações de atendimento quanto à origem, tipo e turno e ainda
da identificação das condutas de atendimento quanto ao recurso disponibilizado e
unidade de destino da criança. Metodologia: trata-se de um estudo retrospectivo,
quantitativo, descritivo, realizado a partir da análise das fichas de atendimento do
SAMU/192 do município de São Luís, no terceiro trimestre de 2011, cuja população
constitui-se de todos os atendimentos pediátricos, sendo a amostra determinada pela
exclusão das fichas cujo preenchimento não forneceram as informações necessárias,
totalizando nesta perspectiva 461atendimentos. Resultados: para identificar o perfil
das crianças atendidas e registradas nas fichas de atendimento constituintes da
amostra, foram investigadas variáveis como o sexo e a idade. Em relação ao sexo,
observou-se que a maioria das crianças atendidas era do sexo masculino com 63%,
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restando 35% para o sexo feminino e 2% não registradas nas fichas de atendimento.
De acordo com a idade, os atendimentos mais freqüentes foram em crianças
menores de 3 anos de idade (45%), seguidas das crianças de 4 a 6 anos (18%), de 7
a 9 anos (13%) e de 10 a 12 anos ( 12%), sendo que 12% das fichas de atendimento
não tinham o registro da idade da criança atendida. Quanto à caracterização do
atendimento em relação à origem da solicitação, 88% das solicitações eram préhospitalares móveis primárias, em que o socorro é fornecido diretamente para o
solicitante e 12% das solicitações eram pré-hospitalares móveis secundárias, quando
a solicitação parte de um serviço de saúde que necessita da transferência para outro
serviço de maior complexidade. De acordo com o tipo de solicitação, os casos
clínicos obtiveram

maior representatividade com 65%, os casos traumáticos

somaram 19% e o transporte inter-hospitalar representou 16% das solicitações. O
turno mais freqüente de solicitações foi o noturno (40%), seguidos do vespertino
(30%) e matutino (28%), observando que 2% das fichas não tinham o registro do
horário do atendimento. Para atender as solicitações realizadas no serviço de
atendimento móvel de urgência, as condutas adotadas foram as orientações
telefônicas (1%) e o envio de ambulâncias, sendo essas 82% de suporte básico e
13% de suporte avançado. Nos casos em que as ambulâncias foram enviadas, 85%
das crianças foram transportadas para unidades de saúde,

5% dos casos não

aguardaram a chegada da ambulância e se deslocaram por conta própria, 1% já
estava em óbito na chegada da ambulância e 2% dos casos foram atendidos no
próprio local, não necessitando de transporte para unidades de saúde. Várias foram
as unidades de saúde para qual as crianças foram transportadas, sendo a grande
maioria de 84% encaminhados para os hospitais de referência em atendimento
pediátrico de urgência do município: Hospital Dr. Odorico Amaral de Matos/ Hospital
da Criança (41%), Hospital Municipal Clementino Moura/ Socorrão II (27%) e
Hospital Municipal Djalma Marques/ Socorrão I (16%) . Os demais atendimentos
(16%) foram encaminhados para as demais unidades com atendimento em pediatria:
Hospital Juvêncio Matos (4%), Hospital Materno Infantil (3%), Maternidade Benedito
Leite (2%), Unidades Mistas (2%), Hospital Aliança (2%) e outras instituições (3%).
Conclusões: Considerando os resultados acima expostos, os atendimentos das
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urgências pediátricas caracterizaram-se por maioria destinado acrianças do sexo
masculino, menores de 3 anos de idade, com solicitação pré-hospitalar móvel
primária, com predominância de casos clínicos e de atendimentos noturnos, com o
envio de ambulâncias de suporte básico e encaminhamento da grande maioria dos
casos aos hospitais de referência em atendimento às urgência pediátricas. Vale
inferir que o SAMU São Luis demonstrou grande relevância no atendimento das
urgências pediátricas, visto que prestou assistência a 437 crianças, das quais 382
foram atendidas no local do agravo, determinando assim uma redução do sofrimento
das mesmas através do atendimento precoce. Vale ressaltar ainda que nos 75 casos
de atendimento secundário, o SAMU garantiu a continuidade da assistência por
possibilitar os cuidados adicionais não disponíveis nas instituições de saúde
solicitantes. Com relação aos destinos das crianças, pode-se inferir que o serviço
contribuiu com a organização da rede assistencial uma vez que garantiu o
encaminhamento de pacientes às unidades de menor complexidade, contribuindo
assim para reduzir o congestionamento das unidades de referência, visto que por
livre demanda grande parte dessas crianças chegariam a essas unidades,
minimizando assim a superlotação, que constitui um dos maiores problemas
enfrentados atualmente na atenção às urgências.
Referências:
BRASIL. Ministério da Saúde. Política nacional de atenção às urgências/
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Paulo, Ribeirão Preto, 1997.
FERNANDES, R.J. Caracterização da atenção pré-hospitalar móvel da
secretaria de saúde do município de Ribeirão Preto. 2004. 101f. Tese (Mestrado
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Descritores: Socorro de urgências. Criança. Humanização da assistência.
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CATETER CENTRAL DE

INSERÇÃO

PERIFÉRICA

VALVULADO EM PACIENTES DA INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA
Oliveira JTP1, Silveira RS2, Dall Agnol CN3, Sanseverino SL4, Ribeiro NRR5

INTRODUÇÃO:Dentre as diversas terapêuticas medicamentosas a administração
de medicações endovenosas constitui-se em um dos procedimentos de
enfermagem frequentemente realizados no ambiente hospitalar. No contexto da
pediatria este procedimento é considerado muito dolorido e assustador tanto para
os pacientes como para os familiares. Os avanços tecnológicos na área dos
dispositivos intravenosos permitem proporcionar maior conforto e benefícios aos
pacientes. O cateter venoso central de inserção periférica (PICC) é um dispositivo
intravenoso inserido através de uma veia superficial da extremidade e progride,
por meio de uma agulha introdutora e com a ajuda do fluxo sangüíneo, até o
terço médio da veia cava superior ou inferior, adquirindo características de um
cateter central. Este dispositivo possui um ou dois lumens, é flexível, radiopaco,
de paredes lisas e homogêneas, feito com material bioestável e biocompatível
como silicone, polietileno ou poliuretano. O PICC é considerado um dispositivo de
acesso vascular seguro, por permitir a administração de fluidos e medicamentos
que não podem ser infundidos em veias periféricas diretamente na circulação
central. Dependendo da posição e do tipo de cateter selecionado, este pode ser
usado para infundir quimioterápicos, antibióticos, antifúngicos, soros, drogas
vesicantes ou irritantes, hemoderivados, nutrição parenteral e até mesmo permitir
coletas de sangue. Na pediatria geralmente é utilizado em pacientes que
necessitam de terapia endovenosa prolongada, apresentam fragilidade da rede
venosa,

fazem uso de medicações irritantes que provocam flebites, risco de

extravasamento e coletas frequentes de sangue. Existem dois tipos de
dispositivos intravenosos de inserção periférica. Os cateteres PICC com ponta
Palavras chave: cateter - dispositivo- enfermagem pediátrica
1 Enfermeira da Unidade de Internação Pediatrica do HCPA, Mestranda do Programa de Pós Graduação em
Gastroenterologia e Hepatologia da UFRGS.
2 Enfermeira da Unidade de Internação Pediátrica do HCPA, Especialista em Enfermagem Pediátrica pela PUC RS.
3 Enfermeira da Unidade de Internação Pediátrica do HCPA, Especialista em Dor pelo HCPA.
4 Enfermeira Especialista em Administração Hospitalar, Chefe da Unidade de Internação Pediátrica do HCPA.
5 Enfermeira Pediátrica, Professora Doutora da Escola de Enfermagem da UFRGS, Chefe do Serviço de Enfermagem
Pediátrica do HCPA.

836

aberta que normalmente são utilizados em pacientes lactentes pois seu calibre é
menor, e o cateter PICC valvulado indicado para pacientes maiores por ser mais
calibroso. O cateter PICC ponta aberta necessita infusão de soro contínua para
manutenção da permeabilidade. Já o cateter PICC valvulado pode ser salinizado
no intervalo das medicações, possibilita a coleta de sangue, além de permitir que
o paciente tenha alta para o domicílio com o cateter. O calibre do PICC ponta
aberta, que normalmente utilizamos na Pediatria, é o 1,9 Fr. Os calibres do
valvulado mais utilizado são o 3Fr e 4Fr mono lúmem e recentemente usamos o
5Fr duplo lúmen. O enfermeiro é o profissional que identifica as necessidades
dos pacientes e avalia as condições venosas para implementar as terapêuticas
indicadas pela equipe. A utilização do PICC, aliado ao conhecimento científico e a
capacitação técnica conferem humanização no cuidado. A passagem do PICC é
um procedimento de alta complexidade técnica e exige conhecimentos
específicos. É realizado apenas por enfermeiras que possuem habilitação para
este procedimento após terem concluído um curso de 40 horas e completarem o
treinamento prático. No Brasil a competência técnica e legal para o enfermeiro
inserir e manipular o PICC encontra- se amparada pela Lei 7498/86 e o seu
Decreto 94406/87, no artigo oitavo inciso I, alíneas c, g, h, e inciso II, alíneas b, e,
h, i além das Resoluções: COFEN no 240/2000 (Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem), Cap. III, das responsabilidades, nos seus artigos
16,17 e 18, COFEN no 258/2001 onde é normatizada a inserção e a
manipulação deste dispositivo pelo profissional enfermeiro. O emprego de
cateteres em veias centrais de grosso calibre com objetivos terapêuticos para
infusão de líquidos e medicamentos tem colaborado com o manejo de pacientes
criticamente doentes, mas também pode ser um dos fatores causais de infecção
hospitalar. Freqüentemente são utilizados para mais de uma finalidade, dentre
estas, coletas de sangue e infusão de Nutrição Parenteral Total (NPT) e lipídios
que favorecem a ocorrência de infecção pela maior manipulação e fornecimento
de substratos nutritivos para a proliferação microbiana. Portanto, o manuseio
destes dispositivos requer uma equipe treinada e atenta para o reconhecimento
de qualquer alteração no sítio de inserção, bem como emprego de cuidados de
rotina previamente estabelecidos pelos procedimentos operacionais padrão.
Alguns cuidados de rotina como, evitar abertura do sistema, e desinfecção das
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conexões antes de qualquer manuseio, como troca de equipos, extensores,
torneirinhas, coletas e salinização são indispensáveis. OBJETIVO: Relatar a
experiência com o cateter PICC valvulado nas unidades de internação do Serviço
de

Enfermagem

Pediatrica

do

Hospital

de

Clínicas

de

Porto

Alegre.

METODOLOGIA: É um estudo descritivo restrospectivo do uso do cateter PICC
valvulado no período de 2008 a 2011 nas unidades de internação pediátrica do
Serviço de Enfermagem Pediatrica do HCPA. O projeto1 foi aprovado pelo Comite
de Ética e Pesquisa sob o número 06.584. RESULTADOS:Em 2008 iniciou-se a
experiência com PICC valvulado na Unidade de Oncologia Pediátrica (UOP),
quando foram passados 20 cateteres nesta unidade e 7 na Unidade de Terapia
Intensiva Pediátrica (UTIP). No ano seguinte, 2009, foram inseridos 25 cateteres
na UOP e 3 na UTIP. Neste ano esta experiência foi estendida para as demais
unidades pediátricas. Assim, na Unidade de Internação Pediátrica 10ºNorte (UIP
10ºN) foram inseridos 4 PICCs valvulados, na Unidade de Internação Pediátrica
10ºSul (UIP 10ºS) foram inseridos 17 PICCs. No ano de 2010 foram inseridos 10
PICCs valvulados na UIP10ºN, 19 na UIP 10ºS , 15 na UTIP e 10 na UOP. Em
2011, até o mês de agosto, foram inseridos 2 PICCs na UIP 10ºN, 26 no UIP
10ºS, 3 na UTIP e 4 na UOP. Desta forma, em 2008 foram inseridos 27 PICCs
valvulados, em 2009 foram 49, em 2010 foram 54 e em 2011, até agosto, foram
inseridos 35 PICCs valvulados. O número total de cateteres inseridos até o
momento nas unidades pediátricas foi de 165. Com relação as características das
crianças que utilizaram o PICC valvulado 64% são do sexo masculino e com
idade media de 8 anos. Com relação às características do cateter, em torno de
80% são 3Fr, mono lumen, com durabilidade média de 90 dias, tendo um cateter
permanecido por 735 dias. Os pacientes da unidade de oncologia apresentam
uma média de permanência de 119 dias, pois tem alta hospitalar com o cateter.O
motivo da retirada do cateter, variou entre termino da terapia, óbito do paciente,
retirada acidental, dano físico do cateter, obstrução, trombose e suspeita de
infecção. No entanto, na grande maioria dos casos, a retirada foi por término da
terapia. CONSIDERAÇÕES: Frente a esse período de experiência de inserção do
cateter PICC valvulado percebe-se que a aceitação do paciente, família e equipe
multiprofissional foi aumentando gradativamente, pois além de qualificar o
cuidado dispensado à criança/adolescente, reduz as punções que causam dor,
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estresse do paciente, família e equipe. Esta nova alternativa de acesso venoso
proporciona maior segurança ao paciente, facilita a fixação, aumenta a
durabilidade do acesso, preserva a rede venosa, diminui risco de infecção e
embolia. Além disto, possibilita ao paciente freqüentar a recreação, a escola e até
mesmo ir para casa com o acesso venoso que poderá ser utilizado na próxima
internação. Acredita-se que a utilização do PICC valvulado em pediatria deve ser
estimulada e divulgada, pois qualifica o cuidado à criança/adolescente que
necessita de terapia intravenosa prolongada.

REFERÊNCIA

1 Araujo AMP; et al.Projeto de desenvolvimento: Implantação do PICC em Rn’s,
crianças e adolescentes internados no HCPA. Porto Alegre: HCPA; 2006
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UTILIZAÇÃO DO CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA
EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

Noelly-Silva BC1
Duarte ED2
Pimenta AM3
Paula CM4

Introdução: A fragilidade da condição clínica de recém-nascidos de alto risco
internados em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) determina1, em
algum momento da internação, o uso de dispositivos para a viabilização de uma
terapia intravenosa.1 Nesse contexto, o cateter central de inserção periférica
(CCIP/PICC) vem sendo amplamente utilizado por ser reconhecido como um
mecanismo de acesso venoso seguro, confiável e duradouro.2 O CCIP é
caracterizado por uma inserção em veias periféricas e localização da sua ponta
em vasos centrais, podendo ser constituído de silicone ou poliuretano e
apresentar lúmen único ou múltiplo.2,3 Dentre as principais vantagens da
utilização desse dispositivo pode-se destacar a possibilidade de inserção a beira
do leito, custo relativamente baixo, redução do número de punções, preservação
da rede venosa, compatibilidade com uma grande variedade de medicamentos e
tempo de uso prolongado.3,4 Não obstante das inúmeras vantagens que este
dispositivo proporciona deve-se atentar para os efeitos adversos relacionados aos
procedimentos de inserção, manutenção e retirada do CCIP. As complicações
1

Discente do 7º período da graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da UFMG. Bolsista de
Iniciação Cientifica FAPEMIG
2
Doutora em Saúde da Criança e Adolescente. Profa. Adjunta do Departamento de Enfermagem Materno
Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem da UFMG.
3
Doutor em Enfermagem. Prof. Adjunto do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública
da Escola de Enfermagem da UFMG
4
Discente do 7º período da graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem da UFMG.
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não

infecciosas

incluem

obstrução

do

cateter,

formação

de

trombos,

sangramento, flebite mecânica, migração, fratura do cateter, extravasamento,
perfuração

cardíaca

ou

do

vaso,

dentre

outras.

Dentre

os

principais

comprometimentos infecciosos destacam-se flebites infecciosas, infecção do sitio
de inserção e infecção sanguínea.4 As complicações decorrentes do uso do CCIP
apresentam taxas inferiores quando comparadas a outros cateteres de
localização central.5 Contudo, faz-se necessário estabelecer políticas de
intervenção para potencializar o uso do cateter, minimizando os danos e riscos
inerentes a sua utilização. Nesse contexto, o conhecimento sobre a clientela
atendida e suas especificidades bem como sobre a maneira como se
desenvolvem os procedimentos de inserção, manutenção e retirada do dispositivo
são essenciais para o direcionamento dos avanços em terapia intravenosa nas
UTIN. Objetivo: Caracterizar a população que utilizou o dispositivo durante a
internação em uma UTIN e descrever a prática de inserção, manutenção e
retirada do CCIP. Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo, descritivo e
exploratório desenvolvido em um Hospital de Belo Horizonte, Minas Gerais. A
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal dessa instituição conta com 40 leitos de
internação, como média de admissão de 73 crianças por mês no ano de 2010.
Foram incluídas na amostra aquelas que em algum momento da internação
utilizaram o CCIP com período de inserção entre fevereiro e dezembro de 2010.
Estabeleceu-se como critérios de exclusão inserções sem sucesso ou mais de
seis tentativas na instalação do dispositivo. A coleta dos dados foi realizada por
meio de uma ficha estruturada para o registro das informações referentes ao
processo de inserção, manutenção e retirada do PICC. O preenchimento do
instrumento era efetuado pelos profissionais responsáveis pela inserção e
continuidade dos cuidados ao dispositivo e complementado com informações
disponíveis no prontuário do paciente. A indicação de uso do PICC é determinada
pela equipe de saúde que assiste a criança. O procedimento de inserção é
realizado por enfermeiros capacitados sob a orientação de um protocolo
institucional. A instalação ocorre à beira do leito e busca-se a localização central
da ponta do cateter, em veia cava superior ou inferior. A confirmação da
localização da ponta é feita por radiografia e o reposicionamento do cateter
acontece quando este encontra-se intracardíaco. A manutenção do cateter
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compreende a troca do curativo a cada sete dias quando do uso de película
transparente ou sempre que houver presença de sujidade, umidade, sangramento
ou bordas pouco aderidas. O PICC é removido ao término da terapia proposta ou
na presença de efeitos adversos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa do Hospital Sofia Feldman sob o parecer nº 03/2008, atendendo à
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sobre pesquisas que
envolvem seres humanos. Resultados: O perfil de nascimento das crianças que
utilizaram o CCIP é caracterizado pela ocorrência da prematuridade (79,00%) e
do baixo peso (73,85%). O principal diagnóstico verificado foi a sepse (74,76%),
precoce ou tardia, seguido da síndrome do desconforto respiratório, identificada
em 67 (15,80%) dos pacientes. No momento da inserção, observou-se que a
condição da prematuridade se manteve em 67,68% das crianças e o baixo peso
em 63,68%. A indicação do uso do CCIP deveu-se à antibioticoterapia em 75,24%
dos casos, seguida pela necessidade de administração de dieta parenteral
(30,90%) e troca do cateter venoso umbilical (30,66%). O tempo de vida à
inserção variou entre 0 e 208 dias, sendo que 63,68% tiveram o dispositivo
instalado nos primeiros 7 dias de vida. As punções foram realizadas
essencialmente em membros superiores, sendo a cefálica (18,52%), a cubital
(18,02%) e a basílica (17,28%) as principais veias acessadas. No que se refere
ao procedimento de inserção, foi observado que 11,30% dos enfermeiros não
mediram o cateter conforme preconizado no protocolo institucional. O controle da
dor, que pode ser feito por métodos farmacológicos e/ou não farmacológicos, foi
utilizado em 75,94% das inserções. Realizou-se 74,76% das inserções em até 3
tentativas e o tempo de duração do procedimento apresentou média de 30
minutos. A localização central, definida pelo posicionamento da ponta do
dispositivo na veia cava superior ou inferior, foi verificada em 310 cateteres
(77,69%). Destes, 126 cateteres encontravam-se inicialmente intracadíacos,
necessitando de tração para que a localização central fosse obtida. A troca do
curativo era realizada com frequência inferior a uma vez por semana em 27,75%
dos CCIP. A periodicidade semanal foi observada em 176 casos (42,11%). A
terapia intravenosa que justificou a instalação do dispositivo foi finalizada em
63,14% das crianças. Dentre os eventos adversos que implicaram na retirada do
CCIP antes do término da terapia encontram-se a suspeita de infecção
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relacionada ao cateter (11,86%) e extravasamento (8,51%). A prevalência de
óbito nessa população foi de 5,6%. Conclusão: A prematuridade e o baixo peso
são condições de nascimento predominantes na população de crianças
internadas na UTIN. A antibioticoterapia e administração de nutrição parenteral
justificaram a maioria das inserções de CCIP. A instalação do dispositivo é feita
majoritariamente em até 3 tentativas e o uso de métodos de controle da dor é
uma prática comumente adotada pelos profissionais da UTIN. A inserção do
CCIP, que é realizada por enfermeiros capacitados para o procedimento,
apresenta uma inadequação em uma etapa fundamental para se garantir a
localização central do cateter: a medição do dispositivo. Esse fato pode ser
sustentado por uma frequência de reposicionamento de 29,72% e localização não
central de 22,31% dos cateteres, que podem ter como uma de suas causas a não
obtenção de quantidade a ser inserida antes da inserção. A retirada do CCIP pela
ocorrência de eventos adversos foi observada em 36,86% dos casos. Essa
frequência pode estar relacionada a uma manutenção inadequada do dispositivo,
reforçando a importância de uma perícia técnica na instalação e manejo dos
cateteres. Conclui-se que conhecer a clientela e as características inerentes ao
procedimento de inserção e manutenção do CCIP subsidia a prática profissional
do enfermeiro e permite o estabelecimento de medidas que possam potencializar
a utilização do dispositivo.
Referências
1 - Camargo PP, Kimura AF, Tsunechiro MA. Localização inicial da ponta de
cateter central de inserção periférica (PICC) em recém-nascidos. Rev. latinoam.
enferm. 2008; 42(4):723-8.
2 - Pettit J. Assessment of infants with peripherally inserted central catheters: Part
2. Detecting less frequently occurring complications. Adv. neonatal care.
2003;3(1):14-26.
3 - Detaille T, Pirotte T, Veyckemans F. Vascular access in the neonate. Best
practice & research in clinical anaesthesiology.2010;24(3):403-18.
4 - Levy I, Bendet M, Samra Z, Shalit I, Katz J. Infectious Complications of
Peripherally Inserted Central Venous Catheters in Children. Neonatal netw.
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UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO PCATOOL INFANTIL-BRASIL NA
AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Braz JC1, Pina JC2, Ferreira LBA3, Mello DF4, Furtado MCC5

Introdução: A avaliação de programas e serviços de saúde tem demonstrado
grande importância e relevância quando se considera a organização e gestão do
cuidado prestado e também a possibilidade de traçar um novo olhar acerca da
atenção dispensada à clientela. Um dos aspectos da avaliação em saúde possui
como foco os resultados das intervenções na saúde das pessoas e estes são
representados pelas respostas ou mudanças verificadas nos pacientes, tais como
redução da mortalidade, melhoria na qualidade de vida, entre outros. Os
resultados estão relacionados às mudanças que se verificam no estado de saúde
dos pacientes e que podem ser atribuídas a um cuidado prévio. Sendo assim,
esta avaliação busca mensurar os resultados das ações nos serviços de saúde,
tais como a satisfação do usuário e os níveis de saúde/doença individual e
coletivo, como também o alcance dos objetivos das ações em saúde à população
a que ele se destina. O intuito é conhecer a experiência do usuário com relação
ao uso do serviço de saúde, relacionando qualidade e quantidade do cuidado
recebido no serviço de saúde que será avaliado. Objetivo: Analisar a presença e
extensão dos atributos da Atenção Primária a Saúde (APS) e o grau de afiliação
do usuário em Unidades de Saúde da Família (USF) a partir da experiência das
mães com a assistência prestada a seus filhos menores de um ano de idade.
Metodologia: Estudo transversal, descritivo com foco no componente resultado
da atenção, desenvolvido em quatro USF que pertencem a um Distrito de Saúde
de um município do interior paulista, vinculadas a uma universidade pública. Esta
escolha justifica-se, pois este Distrito foi pioneiro na implantação da Estratégia
Saúde da Família no município, há cerca de uma década. No primeiro mês de
coleta de dados, foi realizado um levantamento, nas USF, das crianças menores
de um ano pertencentes à sua respectiva área de abrangência. Todas as crianças
que compuseram este levantamento foram incluídas da pesquisa. Não foram
incluídas crianças que nasceram nos meses subseqüentes a este levantamento.
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Foram selecionadas, portanto, 100 crianças menores de um ano residentes na
área de abrangência das USF. Das crianças selecionadas, 50 foram encontradas
no domicílio ou nas USF quando da consulta de puericultura; 30 mães usuárias
das USF não foram encontradas após duas visitas ao domicílio em horários
distintos e 20 mães se recusaram por possuírem convênio médico e não
utilizarem a USF para atendimento de seus filhos. Foram, então, entrevistadas 50
mães de crianças menores de um ano no período de 25 de outubro de 2010 a 20
de junho de 2011. A coleta dos dados foi realizada mediante entrevista com as
mães das crianças menores de um ano, presentes na USF para atendimento da
criança ou mediante visita domiciliar. As mães que aceitaram participar do estudo
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após leitura e
esclarecimento acerca dos objetivos da pesquisa e coleta dos dados. Cabe
ressaltar que o projeto de pesquisa foi submetido e aprovado junto ao Comitê de
Ética em Pesquisa (protocolo nº 417/10). As entrevistas, com duração média de
15 minutos, foram realizadas em local reservado, preservando o anonimato das
participantes, atendendo as diretrizes de pesquisas envolvendo seres humanos.
Utilizou-se o Instrumento de Avaliação da Atenção Primária (Primary Care
Assessment Tool - PCATool Infantil – Brasil) para serviços de saúde infantil para
mensurar a presença e extensão de atributos da APS em serviços de atenção
infantil e o grau de afiliação das mães ao serviço de saúde, sendo considerados
atributos essenciais (acesso de primeiro contato do indivíduo com o sistema de
saúde; continuidade da atenção; integralidade e coordenação da atenção dentro
do sistema) e atributos derivados (atenção a saúde centrada na família;
orientação comunitária). Mediante resposta do tipo Likert, este instrumento
possibilita a construção de escores de APS com intervalo de 1-4 para cada
atributo. O escore final de cada um desses atributos é dado pela média das
respostas de seus itens, que também variam de 1-4, onde o valor 4 representa
maior presença e extensão de cada atributo da APS e o valor 1, menor presença
do atributo. A análise dos dados foi pautada na estatística descritiva, calculandose a soma das médias dos valores dos atributos essenciais e de suas
subdimensões com a média do escore do grau de afiliação do usuário ao serviço
de saúde, sendo produzido o Escore Essencial da Atenção Primária à Saúde. A
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soma da média destes escores essenciais com as médias dos escores derivados
produziu o Escore Geral da Atenção Primária à Saúde. Considerou-se que um
escore acima de 3,0 produzido para cada atributo demonstra grande presença e
extensão do mesmo. Resultados: O Escore Essencial da Atenção Primária
apresentou escore acima de 3,0 (média = 3,1 e DP = 0,20) e demonstra que tais
mães possuem experiência no atendimento de seus filhos nas USF que revela
alta presença, como também extensão dos atributos da APS. O Escore Geral da
APS, soma dos atributos essenciais e derivados do todos os participantes
representou nesse estudo forte presença de tais atributos no atendimento de das
crianças nas USF (média = 3,0 e DP = 0,30). Tal resultado demonstra que as
mães reconhecem e vivenciam aspectos relacionados a acessibilidade aos
serviços de saúde, a integralidade da atenção, a coordenação da atenção, como
também a orientação comunitária, com preocupação e envolvimento de todos os
profissionais da equipe de saúde da família no atendimento da criança, seus
familiares e comunidade. Conclusão: O presente estudo revelou grande afiliação
das mães às unidades de saúde que pertencem. Foi considerada forte em mais
de 80% dos entrevistados e com valores acima de 3,0 a presença dos atributos
acessibilidade (utilização dos serviços), longitudinalidade, coordenação da
atenção (integração de cuidados e sistema de informações), integralidade
(serviços prestados), orientação familiar e comunitária. O atributo integralidade,
relacionado aos serviços disponíveis nas USF para a população, obteve os
menores escores. As respostas representam que as USF não dispõem da maior
parte dos serviços para atender a população, sendo o mais citado a sala de
vacina. Este estudo permitiu também identificar que as mães ressaltam os
esforços das USF no sentido de aproximação da comunidade e conhecimento de
suas necessidades de saúde, buscando instrumentos que possibilitem minimizar
os problemas de saúde e promover uma atenção qualificada à população. O
instrumento utilizado mostrou-se adequado, possibilitando identificar os aspectos
tanto da estrutura como do processo dos serviços que possam exigir reafirmação
ou reformulação quando se busca qualidade no planejamento e execução das
ações. Considera-se de extrema relevância a investigação da atenção à criança
em USF a partir da experiência das mães, aliada à avaliação da assistência
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prestada a esta clientela nos serviços de saúde, uma vez que possibilita a
identificação de fortalezas e fragilidades que permitem a manutenção ou
adequação necessárias para aprimoramento dos serviços de saúde infantil.
Referências: 1-Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Agenda de compromissos
para a saúde integral da criança e redução da mortalidade infantil. Brasília:
Ministério da Saúde, 2005. 2-Ribeiro JM, Siqueira SAV, Pinto LFS. Avaliação da
atenção à saúde da criança (0-5 anos) no PSF de Teresópolis (RJ) segundo a
percepção dos usuários. Cienc Saúde Colet. 2010;15(2):517-27. 3-Donabedian A.
La calidad de la atención médica: definición y métodos de evaluación. México:
Ediciones Científicas La Prensa Médica Mexicana, 1984. 4-Harzheim E, Starfield
B, Rajmil L, Alvarez-Dardet C, Stein AT. Consistência interna e confiabilidade da
versão em português do Instrumento de Avaliação da Atenção Primária (PCATool
– Brasil) para serviços de saúde infantil. Cad Saúde Publ 2006; 28(8): 1649-59.

Descritores: Avaliação em saúde; Atenção Primária a saúde; Saúde da criança.
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VARICELA:

CONHECIMENTO

DOS

PROFISSIONAIS

DA

EDUCAÇÃO INFANTIL ANTES DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO.
Santos TFM1, Santana FLG², Ferrari RAP³, Tacla MTGM 4

Introdução: A varicela, também chamada de catapora, tem se mostrado como
uma doença em constante mudança¹. Antes, considerada apenas uma simples
doença benigna e característica da infância, hoje acomete também adultos,
jovens e adolescentes, podendo causar outras patologias graves com sequelas e
muitas vezes, a morte². A mortalidade é baixa, mas a morbidade pode ser alta, e
apresentar distribuição universal, caracterizando-se como um problema de saúde
pública¹. Sua manifestação se dá por exantema máculo-papular de forma
centrípeta, infecciosa e altamente contagiosa, tendo como único hospedeiro o
homem, o qual contrai a varicela por meio de gotículas nasofaríngeas, aerosóis
ou contato direto e indireto com a pessoa contaminada pelo Virús Varicela Zoster¹.
Nos Estados Unidos, estima-se que antes da varicela fazer parte do calendário de
imunizações das crianças, os casos representavam até quatro milhões por ano,
um número extremamente significante que chamava a atenção dos poderes
públicos a que tomassem uma atitude¹. Neste contexto internacional tanto a
Austrália quanto Uruguai, na América Latina, desenvolveram programas de
vacinação

contra

Varicela.

Estudos

mostram

resultados

positivos

da

implementação de tais programas, como por exemplo no Uruguai, onde houve
uma diminuição de hospitalizações por varicela em 81% na população de
menores de 15 anos, nos primeiros seis anos desde que a vacina foi introduzida³.
No Brasil, acredita-se que a realidade seja subnotificada, já que a doença não faz
parte das doenças de notificação compulsória, e apenas é realizada em casos de

1.Enfermeira pela EERP-USP e Residente em Enfermagem em Saúde da Criança pela
Universidade Estadual de Londrina
2. Mestranda pela Universidade Estadual de Londrina
3. Profª. Ms. Rosângela Aparecida Pimenta Ferrari - Coordenadora da Residência pela UEL.
4. Profª. Dra. Mauren Teresa G. Tacla - Vice-Coordenadora da Residência pela UEL.
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surto4. A realidade exemplificada acima implica que não tenhamos os números
corretos de casos suspeitos ou confirmados, e taxas de incidência para uma
melhor análise e possível intervenção. Até o momento, o Brasil não implementou
a vacina de maneira universal contra Varicela, sendo apenas indicada aos
menores de 6 meses de populações indígenas, quando há casos de surtos; ou
para indivíduos de quaisquer idades quando suscetíveis a doença e expostos a
ela em até 96 horas. É realizada pelos Centros de Referência de Imunobiológicos
Especiais (CRIE) apenas para os casos de indicação1. A varicela apresenta um
importante custo social e econômico, entre eles, as despesas com consultas
médicas,

uso

de

medicações

para

os

sintomas,

terapêutica

antiviral,

hospitalizações devido a complicações e, principalmente, o ônus financeiro
relacionado ao absenteísmo dos responsáveis pela criança, a qual precisa ser
afastada da escola ou da creche e cuidada em nível domiciliar por um período em
torno de cinco dias5. Com a crescente inserção da mulher no mercado de trabalho
e a falta de pessoas disponíveis para cuidar das crianças, a sociedade foi
induzida a criar e manter instituições que durante o dia acolhesse as crianças
entre 0 a 6 anos, surgindo à creche6. Um meio que tem a finalidade de fornecer
educação infantil, garantindo condições adequadas para promover o bem-estar
das crianças, seu desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social, bem como
favorecer à construção da identidade e autonomia, propiciando interações sociais
significativas. Em nosso país, os estudos sobre as repercussões da creche na
saúde infantil ainda são recentes. Entretanto, já demonstram que apesar da
creche poder favorecer ao desenvolvimento das crianças, também pode
apresentar riscos à saúde delas, se não houver uma administração responsável e
um planejamento de ações de saúde no local, visando o controle de doenças
contagiosas e infecciosas, parasitoses, controle do calendário vacinal das
crianças e funcionários, capacitação dos funcionários e educadores diretos, e
condições de higiene e segurança adequados que possibilitem o crescimento e
desenvolvimento saudável dos infantes. Desta forma, tem-se a necessidade de
um trabalho de equipe multidisciplinar nas instituições educacionais, onde os
profissionais de saúde possam atuar e capacitar os educadores para lidar com
situações do dia-a-dia que envolvam o processo saúde-doença. Sabe-se que
desde os anos 90, a idade média de incidência da varicela tem diminuído devido à
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entrada precoce nas creches. Ao pensar que as creches são ambientes propícios
para surtos de varicela, onde predominam as faixas etárias mais vulneráveis e
sujeitas a manifestações clínicas mais graves, devemos nos atentar para o fato de
que essas instituições ainda não possuem normas padronizadas para manejo da
varicela, levando a suspensão ou presença das crianças nas creches de maneira
incorreta. Portanto, salienta-se a necessidade e importância da parceria e
trabalho

conjunto

entre

unidades

locais

de

saúde

e

creches

(educadores/familiares), visando a implementação de ações educacionais e
reintegração, um dos princípios norteadores da agenda de compromissos do
Ministério da Saúde para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade
Infantil, isto é, planejamento e desenvolvimento de ações intersetoriais. Objetivo:
Analisar o conhecimento acerca de varicela, de educadores de creches antes de
participarem de oficinas de capacitação, levantando os dados sociodemográficos
dos funcionários quanto ao sexo, idade, escolaridade e tempo de serviço, a
experiência prévia quanto a doença, os mitos e verdades, assim como maiores
dúvidas e dificuldades encontradas no ambiente de trabalho, as práticas aceitas e
realizadas para controle da doença. Metodologia: Trata-se de um estudo
exploratório, de abordagem quantitativa e descritiva, que foi desenvolvido com
educadores de Centro de Educação Infantil (CEI), acerca de varicela, nas áreas
descritas da região norte do município de Londrina, Paraná. Os dados foram
coletados por meio de questionários em forma de pré-testes às capacitações
realizadas, os quais foram processados eletronicamente por meio do programa de
domínio público Epi Info for Windows versão 3.3.2, sendo, posteriormente,
realizadas tabulações e análises de interesse. Resultados: A pesquisa foi
realizada em oito Centros de Educação Infantil cadastrados na Secretaria de
Educação Municipal, sendo cinco particulares e, três filantrópicos, totalizando 50
funcionários que tiveram disponibilidade de participar do estudo, 72% com ensino
superior completo/incompleto e 28% magistério. Verificou-se que nenhum dos
participantes atingiu todos os passos de um manejo ideal dos casos de varicela
que possam aparecer na sua unidade de trabalho, como: orientar os responsáveis
a procurar serviço de saúde de referência; afastar os casos até fase final de
transmissão; fazer as vacinas e imunoglobulinas em quem tiver indicação e
notificar os surtos a Vigilância Epidemiológica. A única conduta referida
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corretamente foi, comunicar os pais da criança sobre a identificação da suspeita
de varicela (16%) e orientar a procurar serviço de saúde (22,0%). E outras
orientações quanto a evitar locais públicos (4%), evitar contato com outras
pessoas (8%), evitar locais onde tenha gestantes (2%) e, fazer repouso (4%);
ainda tiveram aqueles que não tomam nenhuma conduta (2%) e, por fim, os que
não sabem o que fazer (16%). Nenhum dos participantes mencionou a
necessidade de notificação dos surtos ou a realização de vacina. Conclusões:
Sob o contexto de parte dos resultados encontrados e comparação com buscas
realizadas em fontes de dados secundárias como o DataSus, encontra-se no
Município de Londrina, o número de vacinas aplicadas, mortalidade e morbidade
(42 casos de Janeiro a Junho de 2011). Contudo, verifica-se a falta de dados
sobre a incidência dos casos de varicela, o que pode demonstrar um reflexo do
manejo da doença pelos profissionais que trabalham tanto na área da educação
quanto na saúde, e não sabem a necessidade e possibilidade de notificação à
Vigilância Epidemiológica. Desta maneira, acredita-se na necessidade de
capacitação, orientação e conscientização da população, iniciando-se pelos
agentes multiplicadores de informação e contribuintes dos valores culturais da
sociedade.
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VIGILÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DE
CRIANÇAS EM UM SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA.
PAMPLONA MCCA1
SERRÃO JM2
PAMPLONA, RCA3
CORDEIRO, EC4
CARVALHO, AC 5

INTRODUÇÃO. Entre as ações de manutenção da saúde da criança, tem maior
destaque a promoção do desenvolvimento infantil, constituindo o alicerce maior
na formação humana. Esta ação básica de saúde da criança é considerada um
dos mais importantes indicadores de saúde, de forma que o crescimento e o
desenvolvimento constituem o eixo em torno do qual se articulam os demais eixos
de cuidado da agenda de compromissos para a saúde integral da criança, e
redução da mortalidade infantil1. Estudos relatam que cerca de 200 milhões de
sua população infantil, abaixo de cinco anos, não conseguem atingir seu potencial
de desenvolvimento de forma adequada, repercutindo assim na qualidade de vida
da criança em seus diversos aspectos: sociais, de saúde e econômico. Dessa
forma, a monitoração do desenvolvimento infantil se apresenta como um
mecanismo importante, na promoção do desenvolvimento, assim como na
detecção precoce de comportamentos inadequados que expõem as crianças ao
risco de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. A prevalência é em grande
medida desconhecida, mas estimada em 1 a 3% das crianças abaixo de cinco
anos 2 . Existem diversos fatores que expõem as crianças ao risco, sendo definido
como um fator que aumenta a vulnerabilidade de uma pessoa ou grupo
desenvolver determinada doença ou agravo3.

______________________
1

Profª Mestra Assistente IV, doutoranda da Universidade do Estado do Pará
(UEPA).Relatora.

2

Profª Especialista Auxiliar IV da (UEPA).
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3

Acadêmica do 3º ano curso de psicologia da Universidade Federal do Pará.

4

Acadêmica do 4º ano curso de enfermagem da (UEPA)

5

Acadêmica do 4º ano curso de enfermagem da (UEPA)

OBJETIVOS: Avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças em
acompanhamento em um serviço de atenção primária, identificando crianças
com suspeita de atraso, como também buscando possíveis fatores de risco que
expõe a criança ao atraso, inclusive com caracterização de variáveis sócio
econômicas da família. METODOLOGIA: O presente estudo é do tipo prospectivo
com

enfoque

quantitativo,

com

acompanhamento

do

desenvolvimento

neuropsicomotor de trinta e três crianças a partir de seu segundo mês até ao
sexto mês e que foram inscritas no Programa de Atenção Integral a Saúde da
Criança (PAISC) da Unidade Municipal de Saúde de Jaderlândia, sendo a Rede
de Serviço da Atenção Básica do município de Ananideua - Pará. As crianças
foram avaliadas quanto ao seu desenvolvimento neuropsicomotor, por meio da
aplicação do Teste de Denver II, sendo aplicado diretamente à criança e, se
necessário, a mãe informou se a criança realizou ou não determinada tarefa. O
teste compreende 125 itens contemplando a área motora, fina adaptativa, pessoal
social e linguagem. Foram focalizadas as áreas que se reportam aos
comportamentos voltados para a faixa etária até seis meses de idade. A aplicação
do teste foi realizada no momento da consulta de Enfermagem da criança no seu
2º, 4º, e 6º, mês em controle na Unidade Municipal de Saúde de Jaderlândia. Foi
aplicado junto às mães formulários com entrevista semi-estruturada, buscando
principalmente informações sobre possíveis fatores de risco que expõe a criança
ao risco do desenvolvimento, assim como o tratamento estatístico no que diz
respeito ao comportamento do teste. Para complementar algumas informações
não contempladas na entrevista houve necessidade de coletar informações no
prontuário. O presente estudo obedeceu as Resoluções 196/1996 do Conselho
Nacional de Saúde (CNS) tendo sido submetido e aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa com seres humanos do Curso de Enfermagem da Universidade do
Estado do Pará, fazendo parte de minha tese de Doutorado em andamento. O
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responsável legal das crianças foi informado acerca dos objetivos do projeto de
forma detalhada e, após o aceite em participar do estudo, tendo assinado o
Termo de Compromisso Livre e Esclarecido. RESULTADOS: Das 33 crianças em
acompanhamento na Unidade Municipal de saúde de Jaderlândia, 75.8%(25)
evoluíram normal sem nenhuma alteração, sendo que, 24,2%(8) apresentaram
suspeita de atraso no desenvolvimento, sendo 9,1% (3) no 2º mês de vida, 9,1%
(3) ao 4º mês de vida e 6,% (2) no 6º mês de vida. O resultado de atraso
encontrado apresenta percentual menor com o qual encontrado em outros
estudos como em Pelotas em 1993 com percentual de 34% de crianças com
suspeita de atraso no desenvolvimento. As áreas mais comprometidas com
suspeita de atraso comum a todos os meses reporta-se a área motora grossa e
motora Fina. Dentre as oito crianças apenas uma apresentou atraso persistente
ao 4º e ao 6º mês de vida. No que diz respeito aos fatores de risco, 69.7% (23)
não

apresentaram

fatores

que

expusesse

as

crianças

ao

atraso

no

desenvolvimento, porém 30.3% (10) apresentaram fatores de exposição
biológicos Peri natais, dentre eles a prematuridade, o baixo peso, complicações
respiratórias e icterícia, porém, das 8 crianças que apresentaram atraso no
desenvolvimento, somente 50% (4) tiveram fatores de exposição como a
prematuridade (2) e baixo peso (2), sendo que as outras 4 crianças apesar de
exposta não apresentaram atraso. No entanto, os fatores de risco não ocorrem de
forma isolada, aumentando-se a probabilidade de fatores quando da associação
com outros4; 5. A maioria das crianças de nosso estudo apresenta-se em condição
de situação pauperizada o que amplifica sua vulnerabilidade biológica. O cenário
de vida social em que estas crianças vivem é expresso pela caracterização de
variáveis sociais de sua mãe, a principal cuidadora. O nível de escolaridade das
mães de nosso estudo, 60,6% (20) possuem o ensino fundamental incompleto,
24,2%(8) possuem o fundamental completo, 6,1%(2) possui o ensino médio
incompleto e 9,1% (3) possui o ensino médio completo. Um percentual
significativo de mãe possui pouco nível de escolaridade, o que fragiliza as mães
na assimilação de orientações e execução de cuidados básicos para a saúde da
criança. A força do trabalho do lar em geral são as mães que trabalham, lutando
para sobrevivência dos filhos com salários irrisórios, sendo na grande maioria
menos de um salário mínimo o que corresponde a 69.7% (23), as demais 3% (10)
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não atinge dois salários mínimos. No que dizem respeito aos fatores biológicos
eles constituem eventos pré, Peri e pós natais que resultam em danos biológicos
e que podem aumentar a probabilidade de prejuízo no desenvolvimento.
CONCLUSÃO: A vigilância do desenvolvimento neuropsicomotor dentro da rede
de serviço da atenção primária tem importante valor para a saúde da criança,
principalmente no que diz respeito à detecção precoce sobre as alterações
presentes no desenvolvimento. Faz- se necessário, a avaliação constante na
consulta de enfermagem, principalmente a atenção redobrada as crianças que
apresentarem fatores de risco que a expõem ao atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor. A detecção precoce desencadeia intervenção precoce o que
melhorará a qualidade de vida da criança. As crianças que apresentaram suspeita
de atraso no desenvolvimento foram encaminhadas para o serviço de
Estimulação Precoce da Unidade de Referencia Especializada Materno Infantil e
Adolescência- Belém Pará.
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VIGILÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DE
LACTENTES NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Autores
Reichert APS, Eickmann SH, Lima MC
Resumo
INTRODUÇÃO: A fase inicial da vida constitui uma das etapas mais importantes
para a qualidade de vida e saúde, por ser esse um período de significativas
modificações no crescimento e desenvolvimento infantil. Por isso, é de grande
relevância o papel do enfermeiro na promoção da saúde da criança, no sentido de
viabilizar um adequado acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, isso
porque, crianças que não atingem seu potencial para o desenvolvimento,
provavelmente se tornarão adultos pouco produtivos em várias áreas, inclusive
economicamente1. No Brasil, o Ministério da Saúde, estabeleceu em 2004, ações
estratégicas que visam à redução da morbimortalidade infantil. Dentre essas
ações está o acompanhamento do desenvolvimento infantil2, entretanto, apesar
dessas orientações, o que se observa na prática de enfermeiros é o despreparo
em realizar esse tipo de seguimento. Devido a isso, os desvios do
desenvolvimento são detectados tardiamente, quando a criança já apresenta
sinais mais graves de comprometimento, dificultando o tratamento, na maioria dos
casos3. A necessidade de qualificação dos enfermeiros para realizar a vigilância
do desenvolvimento infantil é uma prioridade, visto que muitas crianças que
frequentam

as

unidades

de

saúde

se

encontram

em

risco

para

o

desenvolvimento. Há estimativas de que, em países menos afluentes, mais de
200 milhões de crianças menores de cinco anos estão se desenvolvendo aquém
do seu potencial, gerando baixa escolaridade, baixa aquisição de renda, alta
fertilidade, cuidados inadequados com a prole e contribuindo para transmissão
intergeracional da pobreza1. Por isso, é fundamental que os enfermeiros sejam
qualificados para realizar vigilância do desenvolvimento infantil, tendo em vista a
fragilidade do atendimento às crianças menores de dois anos de idade e o
impacto dessas ações na saúde infantil4-5. OBJETIVOS: Implementar e avaliar o
impacto de um programa de capacitação em vigilância do desenvolvimento
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infantil, dirigido a enfermeiros que atuam na Estratégia de Saúde da Família,
como também, avaliar as dificuldades e facilidades enfrentadas pelos enfermeiros
durante o processo de implementação dos conhecimentos adquiridos nesse
programa de capacitação. MÉTODOS: Trata-se de um estudo quanti-qualitativo
realizado no Distrito Sanitário III da cidade de João Pessoa. O desenho
quantitativo consiste de um modelo quase experimental, do tipo antes-depois, que
pretendeu comparar o conhecimento de enfermeiros sobre a vigilância do
desenvolvimento infantil, bem como a frequência da sua avaliação na consulta de
enfermagem à criança menor de dois anos de idade. Além disso, foram obtidas
informações maternas quanto às práticas dos enfermeiros na consulta a essas
crianças, antes e após a capacitação. A amostra foi constituída por 45
enfermeiros que atuam no Distrito Sanitário III e que participaram das oficinas de
capacitação em Vigilância do Desenvolvimento Infantil no Contexto da AIDPI. Em
relação à amostra materna, para cada enfermeiro foram selecionadas cinco mães,
totalizando 225 mães de crianças menores de dois anos de idade na primeira fase
do estudo, e mais 225 na segunda, totalizando 450 mães cadastradas nas
Unidades de Saúde da Família do referido Distrito. Os cinco pares de
mães/crianças eram selecionados de maneira aleatória, consecutivamente após o
atendimento da consulta de enfermagem. A operacionalização do estudo ocorreu
em

três

etapas,

cujos

instrumentos

utilizados

para

coleta

de

dados

corresponderam a três questionários, sendo dois aplicados aos enfermeiros e um
às mães. Na primeira etapa foi aplicado um instrumento visando avaliação as
práticas dos enfermeiros relacionadas à vigilância do desenvolvimento infantil.
Essa avaliação foi realizada antes de os enfermeiros participarem da capacitação.
As mães também foram entrevistadas nos dias agendados para consulta de
enfermagem, imediatamente após seus filhos serem atendidos pelo enfermeiro. A
segunda etapa correspondeu à intervenção, que consistiu de um treinamento com
enfermeiros em vigilância do desenvolvimento infantil no contexto da AIDPI.
Nesse momento foi aplicado um questionário para avaliar o conhecimento dos
enfermeiros

sobre

desenvolvimento

infantil.

As

oficinas

de

capacitação

aconteceram nos meses de novembro e dezembro de 2008, sendo realizadas três
oficinas com carga horária de 16 horas cada, distribuídas em dois dias, para uma
média de 15 participantes em cada oficina. Quatro meses após as oficinas, os
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mesmos enfermeiros tiveram seus conhecimentos e práticas reavaliados. Mães
com crianças menores de dois anos também foram selecionadas de maneira
aleatória e entrevistadas para prestar informações quanto à consulta do
enfermeiro. No tocante a coleta dos dados qualitativos, esta se deu seis meses
após as oficinas, nos meses de maio e junho de 2009. As entrevistas foram
gravadas após anuência dos entrevistados. Valendo-se do critério de saturação
teórica, a amostra foi composta por onze enfermeiros que participaram de todas
as etapas do programa de intervenção e que continuaram atuando em uma das
Unidades de Saúde da Família do Distrito Sanitário III da cidade de João Pessoa.
O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um roteiro semiestruturado,
contendo questões norteadoras, pertinentes aos objetivos propostos. Os dados
quantitativos foram analisados utilizando-se o pacote estatístico EPI-INFO, versão
6,04. Utilizou-se o teste do qui-quadrado para verificar a associação entre
variáveis categóricas e o teste t pareado para comparar a pontuação média dos
acertos relacionados aos conhecimentos sobre desenvolvimento infantil, antes e
após a intervenção. Adotou-se como significante o valor de P ≤ 0,05. Os dados
qualitativos foram analisados utilizando-se a técnica de análise de conteúdo,
modalidade de temática transversal, proposta por Bardin e discutidos a luz da
literatura pertinente ao tema. Vale salientar que o estudo foi submetido ao Comitê
de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal
da Paraíba com Protocolo nº 0216, obtendo parecer favorável. RESULTADOS: Na
comparação da média de acertos sobre desenvolvimento infantil, antes e após a
intervenção, houve um aumento de 7,3 para 8,5, sendo essa diferença
estatisticamente significante. No tocante as informações prestadas pelos
enfermeiros sobre suas práticas de vigilância do desenvolvimento antes e após a
intervenção. Verifica-se que cerca de 96% afirmaram realizar esse tipo de
consulta antes da intervenção, e este percentual se manteve semelhante após a
intervenção; entretanto, quando questionados sobre a avaliação rotineira do
desenvolvimento, esses valores foram de 80% vs 91%, respectivamente. Quanto
à prática dos enfermeiros em perguntar às mães, no momento da consulta, a
opinião delas sobre o desenvolvimento dos seus filhos, houve um aumento
significante na frequência de 73% para 100%. Com relação à utilização de
instrumento sistematizado para avaliação do desenvolvimento, houve uma
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elevação significante da sua frequência de 42% para 91%. No que se refere à
orientação às mães sobre como estimular o desenvolvimento da criança, 91%
afirmaram realizar essa prática antes da intervenção, com elevação para 100%
após a mesma. Houve uma diferença significante das informações prestadas
pelas mães sobre as práticas de vigilância do desenvolvimento realizadas pelos
enfermeiros na consulta à criança, com elevação das frequências após a
intervenção. A partir de uma análise qualitativa das entrevistas, foram
identificados três núcleos temáticos. pontos dificultadores para aplicar os
conhecimentos adquiridos; pontos facilitadores proporcionados pelo curso e
transformação da prática a partir dos conhecimentos adquiridos na capacitação.
CONCLUSÃO: A atividade educativa proposta neste estudo demonstrou ser
efetiva,

considerando-se

que,

após

a

intervenção,

houve

aumento

do

conhecimento dos enfermeiros sobre desenvolvimento infantil e da frequência das
suas avaliações nas consultas realizadas às crianças menores de dois anos,
contribuindo para a detecção precoce de alterações do desenvolvimento.
Propiciou transformação nas práticas das enfermeiras, ao incorporarem a
vigilância do desenvolvimento infantil às ações realizadas na Estratégia de Saúde
da Família, cenário este propício para prevenção de agravos à saúde da criança,
tendo em vista que algumas crianças assistidas na unidade de saúde se
encontram em risco para apresentarem distúrbios do desenvolvimento. A partir
dos resultados, recomenda-se a utilização da vigilância do desenvolvimento
infantil no contexto da AIDPI na Estratégia de Saúde da Família, tendo em vista
ser um instrumento de rápida aplicação e com utilização de material de baixo
custo para detecção de crianças com risco de alterações no desenvolvimento.
REFERÊNCIAS 1. Grantham-McGregor S, Cheung YB, Cueto S, Glewwe P,
Ricter L, Strupp B, et al. Developmental potential in the first 5 years for children in
developing countries. Lancet. 2007; 369 (6): 60-70. 2. Ministério da Saúde (BR).
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas – Agenda de Compromissos
para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil. Brasília (DF):
Ministério da Saúde, 2005. 3. Nóbrega MFB, Jorge MSB, Veldés MTM, et al.
Formação do enfermeiro para detecção precoce de desvios psicomotores em
lactentes – Fortaleza, Estado do Ceará, Brasil . Acta Sci., Health Sci. 2003; 25(2):
183-190. 4. Figueiras AC, Souza ICN, Rios VG, Benguigui Y. Organização Pan-
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americana de Saúde. Manual de vigilância do desenvolvimento infantil no
contexto da AIDPI. Washington, DC: OPAS, 2005. 5. Molinari JSO, Silva MFMC,
Crepaldi MA. Saúde e desenvolvimento da criança: a família, os fatores de risco e
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VIVÊNCIA DAS MÃES NO PROCESSO DE TRANSLACTAÇÃO NA
AMAMENTAÇÃO DE PREMATUROS
Zulin NE1, Tacla MTGM2, Souza SNH2, Pereira, SMC3

INTRODUÇÃO: O leite materno é a ação isolada que mais previne mortes
infantis, sendo o alimento ideal aos recém nascidos (RN), principalmente quando
se trata dos RN prematuros, uma população vulnerável e de difícil manejo na
amamentação.Há muitas dificuldades em iniciar e manter a amamentação para
esse grupo, devido a características próprias da prematuridade, sendo preciso
considerar como o leite vai ser oferecido para ajudar na sua transferência para o
peito.A translactação é uma técnica fácil e barata em que o bebê poderá desfrutar
todas as vantagens do leite materno. A técnica fornece ao bebê um fluxo
constante

de uma

alimentação complementar,

enquanto ele suga e estimula

a mama. É um método muito útil quando a produção de leite é escassa. Como a
equipe de saúde é o melhor apoio para a família, a compreensão da translactação
na perspectiva da mãe que a vivencia poderá contribuir para subsidiar a atuação
dos profissionais que trabalham com o aleitamento materno do prematuro,
propiciando melhores resultados na utilização dessa estratégia. OBJETIVOS: 1
Conhecer o significado que as mães de prematuros atribuem à sua vivencia no
processo de transição da sonda para o peito na amamentação de seus filhos, por
meio da técnica de translactação; 2 Identificar os fatores que favorecem e os que
dificultam o processo de transição da sonda para o peito utilizando a
translactação. METODOLOGIA Estudo qualitativo, realizado a partir de
entrevistas com mães que tiveram seu bebê prematuro internado em um hospital
universitário de Londrina-PR. Os critérios de inclusão foram: mães de RN
internados na unidade neonatal; utilização da translactação e participação no
projeto integrado da instituição intitulado “Uma rede de apoio a família prematura”.
A translactação foi utilizada nos anos de 2009 e 2010, sendo as entrevistas
realizadas em 2011 com no mínimo 06 meses da alta hospitalar. Todas as
crianças já não estavam sendo amamentadas na época da entrevista.
1
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3
Enfermeira da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Universitário de Londrina-PR
2

864

Utilizou-se um roteiro semi-estruturado, sendo a coleta de dados realizada por
meio de entrevistas individuais na própria residência da entrevistada, com
perguntas referentes à amamentação do bebê prematuro, ao valor materno
atribuído ao ato e como foi para elas a utilização da translactação. Todas as
participantes foram informadas sobre os objetivos da pesquisa e, após assinatura
do termo de consentimento livre e esclarecido deu-se inicio às entrevistas.
Posteriormente as mesmas foram transcritas e analisadas. O referencial teórico
adotado foi a analise do conteúdo proposta por Bardin (1977), com recortes das
falas das participantes e submetidos à regra de pertinência. Em conformidade
com a Resolução n°. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, o estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da
Universidade Estadual de Londrina, parecer n° 057/2 011. RESULTADOS: Foram
ouvidas cinco mães, com idade entre 18 e 39 anos, sendo três primíparas (60%) e
duas (40%) multíparas. Todas tiveram o nascimento do bebê com menos de 32
semanas de gestação e/ou menos de 1500 gramas. A experiência com a
amamentação foi relatada por apenas uma participante (20%), tendo em vista a
situação de primiparidade das demais e uma que não amamentou em outras
gestações. O tempo de aleitamento materno após a alta hospitalar foi satisfatório,
ao considerar a enorme dificuldade de estabelecer e manter a amamentação ao
bebê prematuro, tendo um total de 80% dos bebês amamentados por mais de 06
meses e 20% desmamados com menos de 06 meses de idade. Quanto à
escolaridade a maioria completou o ensino fundamental e quase todas não tinham
ocupação formal. O processo de análise de dados qualitativos permitiu a
identificação de três categorias: O valor do aleitamento materno ao bebê
prematuro; A translactação como ferramenta para a promoção do aleitamento
materno exclusivo (AME); O papel da equipe de enfermagem. As mães
reconhecem a importância do leite materno para o desenvolvimento e
recuperação de seus bebês, entretanto devido à hospitalização e fragilidade da
criança a amamentação torna-se uma tarefa difícil e desestimulante. Na literatura
a translactação é uma ótima tática para estimular o aleitamento materno e
quando apresentada a população em estudo, trouxe sentimentos de esperança.
Porém as mães encontraram muitas dificuldades, principalmente relacionadas à
força de sucção do bebê.
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Depois do período de internação de seus filhos houve o reconhecimento da
técnica como fator facilitador da amamentação. E, a enfermagem sendo peça
fundamental ao auxilio na execução da técnica, uma vez que a equipe é fonte de
confiança e experiência. Em concordância com o encontrado na literatura, o papel
da equipe de enfermagem para a amamentação do bebê foi relatado e confirmado
com algo essencial, uma vez que oferece apoio e melhora a auto-estima materna,
proporcionando conseguintemente maior vínculo entre o binômio mãe – bebê,
influenciando positivamente na recuperação do recém nascido. CONCLUSÃO: A
amamentação para o prematuro é algo de difícil manejo, pois o ato está inserido
em um contexto de extrema fragilidade familiar, uma vez que existe tanto a
prematuridade fisiológica do bebê, como da família, que não estava preparada
para receber o neonato e prover todos os cuidados necessários. Embora a
translactação mostrou-se como uma boa estratégia para a promoção do
aleitamento materno, deve-se considerar todo o contexto em que o bebê e a
família estão inseridos, sendo necessário o tempo adequado para iniciar a
técnica, uma família orientada e com o apoio da equipe envolvida com a
assistência, para que ocorra o adequado incentivo ao aleitamento do prematuro.
Cabe a equipe de saúde identificar o momento ideal para oferecer apoio, conforto
e estimulação. Assim como dispor o conhecimento das técnicas disponíveis, para
quando necessário for utilizadas. Os objetivos propostos inicialmente neste
trabalho foram atingidos, pois este permitiu obter maior esclarecimento sobre a
técnica da translactação, sob a perspectiva materna, conhecendo quais seus
principais obstáculos e assim auxiliar mais efetivamente na sua prática.
Entretanto, como se trata de uma pesquisa realizada após os momentos de
dificuldades pode ter ocorrido subestimação de fatos. Assim sendo, sugere-se
que outros estudos explorem a vivência materna durante a execução do método,
a fim de identificar os fatores que beneficiam e os que dificultam esse processo.
REFERÊNCIAS
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VIVÊNCIAS DE MÃES DE CRIANÇAS COM CARDIOPATIAS
DURANTE O PÓS-OPERATÓRIO
Chillida KSP1, Melo LL2
A maternidade é repleta de desejos e fantasias. A mãe idealiza o bebê e deseja
que ele seja saudável. Porém, quando por qualquer motivo isso não acontece e a
criança demanda um cuidado de saúde, a mãe passa por diversas situações e
vivencia ambientes extra-domicílio, como o hospital e, conseqüentemente
procedimentos especializados, muitas vezes complexos. A mãe se sente culpada
pela patologia do filho; une-se a isso o significado que o órgão possui de ser a
bomba da vida e o motor das emoções, fato este que contribuirá para o desgaste
psíquico da família, gerando medo, preocupação, ansiedade, nervosismo e
insegurança pela vida do filho. Neste contexto, o trabalho desenvolvido pela
equipe de enfermagem se mostra extremamente importante, pois é esta equipe
que se relacionará com a mãe e que prestará o cuidado à criança durante a
hospitalização. Para a criança, a hospitalização é uma experiência estressante,
pois toda a sua rotina é modificada, há a ruptura dos vínculos familiares e
ambientais, o medo da mutilação, da mudança da imagem corporal, do abandono,
dor e sofrimento físico em decorrência dos procedimentos. As rotinas hospitalares
impõem à mãe a perda do controle da vida do filho. Além disso, durante a
hospitalização podem surgir sentimentos como temor pela progressão da doença
e pela possibilidade de morte da criança. Evidenciam-se as diversas dificuldades
que as mães de uma criança com cardiopatia que necessita de intervenção
cirúrgica poderá vivenciar. Assim, ouvi-las, com o intuito de compreender suas
dificuldades poderá ajudá-las a superar os momentos difíceis e colaborar com a
equipe de enfermagem, conhecendo suas demandas de atenção. O objetivo
deste estudo foi compreender a experiência vivida pela mãe no pós-operatório de
cirurgia cardíaca do filho. O acesso aos sujeitos se deu no Serviço de
Enfermagem Pediátrica de um Hospital Universitário do Interior do Estado de São
Paulo, com treze mães que estavam vivenciando o pós-operatório do filho, por
1
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meio da seguinte questão norteadora: “conte-me como tem sido para você
acompanhar seu filho após a cirurgia cardíaca”. Os discursos foram gravados e,
posteriormente, transcritos. A compreensão dos discursos maternos se deu pela
descrição das experiências de acordo com a modalidade de pesquisa qualitativa
adotada: análise da estrutura do fenômeno situado que se fundamenta na
Fenomenologia como escola filosófica e que busca a essência das experiências,
pois o verdadeiro significado se encontra na vivência da experiência. Apesar da
questão norteadora se referir ao período pós-operatório, as mães discursaram
também sobre o período pré-operatório e o período que ainda estava por vir.
Assim, foi possível captar três amplas categorias temáticas: o antes, o agora e o
depois. A categoria o antes é composta pelos acontecimentos que antecedem o
diagnóstico da patologia do filho até o momento de sua descoberta. Os discursos
revelam que as mães sentem culpa pela condição do filho e insegurança pelo
risco que a cirurgia implica à criança, pois a possibilidade de morte está presente.
O momento do agora é composto por sensações conflitantes e antagônicas, ora o
risco de complicações que denotam a possibilidade de morte do filho e ora a
sensação de que “o pior já passou”. As complicações pós-operatórias estão
presentes nos discursos como um fator gerador de desespero e sensação de
impotência e a associação entre a Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e a
possibilidade de morte do filho também foram relatadas. O depois se refere ao
futuro, quando a criança já estará recuperada do procedimento cirúrgico. As mães
vislumbram um futuro onde elas possam retomar a vida junto ao filho, apesar de
ainda recearem as complicações após a alta e temerem a possibilidade de
realização de outra cirurgia porque após a realização do procedimento ainda
deve-se verificar a resposta da criança ao mesmo e, assim, o futuro ainda mostrase permeado de incertezas. A perda do bebê saudável deixa marcas profundas
nestas mães, fato que impregna seu imaginário com o medo de ter outro filho com
problemas de saúde, influenciando suas decisões futuras. A maior fonte de apoio
para as mães foi a fé divina, pois devido à situação vivida e ponderando sobre a
possibilidade de perda do filho, elas sentem necessidade de um apoio espiritual,
buscando na fé divina alento para superar esta fase. Os relatos apontam que foi
em Deus que elas buscaram forças e é a Ele que foi atribuída a melhora da
criança; a fé forneceu força para que elas permanecessem lutando ao lado de
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seus filhos. Outra fonte de apoio citada pelas mães foi a confiança e o suporte
advindo da equipe de saúde. As mães vivenciam esta experiência angustiante e,
esperam ansiosamente pela recuperação completa de suas crianças para então
sentirem-se plenamente felizes. O momento do diagnóstico de doença cardíaca é
extremamente doloroso para a mãe, pois elas vivenciarão incertezas quanto à
saúde do filho, uma vez que na maioria das vezes, a terapêutica de escolha é o
procedimento cirúrgico. As mães sofrem por saberem a extensão e complexidade
da mesma e, também, por terem consciência da possibilidade de morte do filho. A
hospitalização, por vezes, eletiva é o momento no qual a realidade não pode mais
ser negada, pois elas estarão vivenciando junto ao seu filho este momento – a
cirurgia ocorrerá. O pós-operatório é visto como um período menos angustiante,
pelos relatos de que “o pior já passou”, mesmo tendo o conhecimento de que
seus filhos ainda terão que enfrentar muitos obstáculos, que foram descritos como
complicações pós-operatórias. Os discursos maternos deixam explícita a situação
de vulnerabilidade vivenciada diante da experiência de cirurgia cardíaca dos
filhos, apontando a importância do apoio proveniente da equipe de saúde. O
diálogo e o oferecimento de informações claras e objetivas devem ser metas da
equipe de saúde, pois servirão como subsídios para as mães, permitindo o
vislumbrar de um futuro próximo, com a criança já recuperada. Este estudo
responde algumas indagações, mas também suscita outras: Após a alta
hospitalar, como será a vida dessas crianças? Como as mães se comportarão
diante das necessidades intrínsecas da infância? Serão superprotetoras ou
possibilitarão

que

as

crianças

se

desenvolvam

adequadamente?

São

questionamentos que impulsionarão outros estudos.
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INTRODUÇÃO: Meu interesse em estudar as questões relativas à família da
criança hospitalizada surgiu ainda enquanto acadêmica do curso de graduação
em Enfermagem e Obstetrícia da Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN),
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), especificamente, no ano de
2008, no 6º período, durante o estágio supervisionado em Pediatria realizado na
Unidade de Internação Pediátrica (UIP) do Instituto de Puericultura e Pediatria
Martagão Gesteira (IPPMG). Tendo em vista o meu interesse nos aspectos
inerentes

à

permanência

do

familiar/acompanhante

na

UIP

durante

a

hospitalização da criança e minha afinidade para com a pediatria, optei por
desenvolver, no último período do curso de Graduação em Enfermagem e
Obstetrícia, em 2009, como Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação
(TCC), um estudo com dez familiares/acompanhantes cujo objeto foi a (re)
organização

do

familiar

para

acompanhar

a

criança

hospitalizada

(ALBUQUERQUE, 2009). Com base nos resultados do TCC, pude observar que
as implicações da hospitalização afetam diretamente não apenas a criança e o
familiar que esta diretamente envolvido no seu acompanhamento na unidade de
internação, mas tem repercussões sobre diferentes aspectos da vida da família,
seja de ordem psicológica, social e/ou financeira. A internação da criança modifica
temporariamente por curto ou longo período de tempo a vida da família,
transformando de certo modo a vida de cada um de seus elementos de forma a
1
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Pós-Graduação e Pesquisa da Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de
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em Enfermagem. Área temática: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente
e família
2
Mestranda do Núcleo de Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente da Escola de
Enfermagem Anna Nery (NUPESC/EEAN). Graduada em Enfermagem e Obstetrícia pela Escola
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fazer com que a família como um todo se (re)organize durante o período de
hospitalização

da

criança.

Tendo

desenvolvido

meu

TCC

com

familiares/acompanhantes de crianças hospitalizadas conclui que não apenas o
familiar/acompanhante precisa (re)organizar a sua vida para poder acompanhar a
criança, como toda a família necessita (re)organizar-se. Desta forma, a
(re)organização da família refere-se a toda alteração na estrutura e/ou
funcionamento familiar que se fazem necessárias com vistas a atingir uma
organização familiar diferente da anterior sempre com o objetivo de superar a
(des)organização ocasionada pela doença e hospitalização da criança. Diante dos
resultados encontrados no TCC e estendendo o meu interesse, não mais para o
familiar/acompanhante, mas para a família da criança hospitalizada, para o curso
de mestrado, elaborei as seguintes questões norteadoras: Quais as mudanças
ocorridas no cotidiano da família durante o período de hospitalização da criança?
Como a família se (re) organiza no período de hospitalização da criança? Que
implicações para a prática de enfermagem podem decorrer da (re) organização da
família da criança hospitalizada? Desta forma, delimito como objeto de estudo a
(re)organização da família durante a hospitalização da criança. OBJETIVOS:
descrever as mudanças ocorridas no cotidiano da família durante o período de
hospitalização da criança; analisar a (re)organização da família durante a
hospitalização da criança e discutir as implicações para a prática de enfermagem
decorrentes da (re)organização da família durante a hospitalização da criança.
METODOLOGIA: O presente estudo está vinculado ao conceito de família
saudável de Elsen et al (1994) e ao conceito de cuidado familial Elsen (2004).
Para Elsen et al (1994) a família saudável é considerada uma “unidade que se
auto-estima, onde os membros convivem e se percebem mutuamente como uma
família, tem uma estrutura e organização para definir objetivos e prover os meios
para o crescimento, desenvolvimento, saúde e bem estar dos seus membros”.
Com relação ao cuidado familial, Elsen (2004) apresenta uma proposta de
sistematização conceitual para contribuir na compreensão do fenômeno
apresentando algumas afirmações que orientam o seu pensar sobre o cuidado
familial. O estudo tem abordagem qualitativa por lidar com dados não
mensuráveis e estar voltado à investigação dos significados das relações
humanas. Os sujeitos são quatro mães, quatro avós, dois pais, duas tias, um avô,
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um irmão e uma amiga da família de cinco crianças internadas na Unidade de
Internação Pediátrica de uma Instituição de ensino, pesquisa e assistência do
Município do Rio de Janeiro. O projeto teve a aprovação do Comitê de Ética e
Pesquisa do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPMG/UFRJ) sob nº 04/11. Os
procedimentos metodológicos utilizados foram o formulário para caracterização
dos sujeitos, a entrevista não diretiva em grupo e a consulta em prontuário para
obtenção do tempo de internação atual e diagnóstico médico da criança. Para a
realização da entrevista não-diretiva em grupo os temas que subsidiaram as
entrevistas foram: hospitalização da criança, domicílio, trabalho, organização da
família e equipe de saúde. Os temas que subsidiaram a entrevista não diretiva em
grupo foram anexados a um quadro, sem ordem definida e foi explicado aos
sujeitos que estes poderiam escolher a ordem em que falariam sobre os temas e
falar livremente. Logo após a transcrição das entrevistas procedeu-se a análise
das informações obtidas através da análise temática. Apresenta-se, portanto o
relatório preliminar onde a leitura do conjunto dos relatos permitiu a identificação
das unidades temáticas, as quais foram denominadas: A família no hospital e a
família no domicílio. A unidade temática “a família no hospital” e as subunidades
temáticas que emergiram dos depoimentos dos familiares foram agrupados no
seguinte tópico de análise: A presença da família saudável no Hospital: dando
continuidade ao cuidado a criança em um ambiente que não lhe é familiar que
aborda a presença da família no hospital no que se refere ao revezamento entre
os familiares para acompanhar a criança, às visitas, a demissão do emprego dos
responsáveis legais, a desorganização da casa, a falta de lazer, a atenção
exclusiva à criança enferma e a infra-estrutura hospitalar inadequada.
RESULTADOS: Como resultados preliminares, temos que a criança ao ser
hospitalizada, na maioria das vezes, é acompanhada por algum membro da
família nuclear, geralmente a mãe, que opta por permanecer com a criança
hospitalizada, ou a mãe e o pai que se revezam para que a criança sempre esteja
na companhia de um familiar. A hospitalização da criança faz com que os
familiares busquem se ajudar mutuamente seja ao se disponibilizarem para o
acompanhamento

direto

à

criança

ou

para

se

revezarem

com

o

familiar/acompanhante que permanece mais tempo com a criança no hospital,

875

geralmente os pais, tirando um pouco a sua responsabilidade de estar
permanentemente com a criança doente. A família empenha-se ainda em passar
apoio para a criança e seu familiar/acompanhante ao se fazer presente no horário
destinado ao recebimento de visitas onde têm a oportunidade de demonstrando
sua preocupação para com a criança, transmitindo-lhe alegria e amor. É possível
identificar ainda que haja maior apoio entre os diferentes membros da família
quando estes demonstram preocupação com situação da criança e do seu
familiar/acompanhante no hospital, ao oferecerem algum auxílio financeiro ou ao
se oferecerem para o cuidado às crianças saudáveis que permanecem no
domicílio ou para o desempenho de atividades cotidianas no lar da criança
enquanto as mesmas se encontram hospitalizadas. Constata-se que a doença e a
hospitalização da criança fazem com que ocorram mudanças importantes no seio
da família que por procurar se fazer presente no hospital dando apoio à criança
percebe as alterações de seu cotidiano através da demissão do emprego dos
responsáveis legais pela criança, a desarrumação da casa com a ausência da
mulher no domicílio, a falta de lazer, a atenção exclusiva para a criança enferma
prejudicando até mesmo as relações entre os familiares e o desgaste físico dos
familiares que permanecem na unidade de internação devido a inadequação de
sua infra-estrutura. CONCLUSÃO: Conclui-se que mesmo, com todo sofrimento, a
família que se encontra com as suas relações interpessoais saudáveis consegue
enfrentar suas dificuldades com mais força e menos sofrimento, repercutindo de
maneira saudável em relação à criança hospitalizada. Contudo, é necessário que
os familiares sejam ouvidos e apoiados pela instituição no que se refere às
repercussões da hospitalização da criança sobre diferentes aspectos da vida da
família, seja de ordem psicológica, social e/ou financeira.
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Introdução: As crianças com necessidades especiais de saúde (CRIANES) são
aquelas decorrentes do avanço tecnológico, principalmente na década de 90, e que
demandam para seus cuidadores familiares uma série de novos cuidados especiais,
individuais e contínuos para assegurar as condições mínimas de qualidade de vida
no contexto sócio-familiar. No entanto, existe uma lacuna na assistência a estas
crianças, visto que seus familiares recebem pouco preparo para cuidar dessas
crianças, depois de uma internação hospitalar. Em muitas altas hospitalares ocorre o
treinamento rápido e desarticulado sobre os principais procedimentos técnicos a
serem realizados no domicílio, sem atentar para as necessidades individuais da
criança e sua família. Além disso, há uma invisibilidade dessas ações no conjunto
das políticas de cuidado institucional, pois inexiste um grupo específico de
profissionais coordenando esse processo e orientando os familiares para a aquisição
das novas habilidades e saberes na transição do hospital para o domicílio. Assim, as
famílias retornam ao Ambulatório ou à Emergência com suas crianças, entre outras
questões, devido a erros evitáveis no processo de cuidar, cujo um dos alicerces é o
saber e a prática de enfermagem para a realização do cuidado. E ainda, há uma
quebra no vínculo entre a instituição e as famílias, ao se perder o contato com essas
crianças e seus cuidadores após a alta hospitalar. O reencontro, por vezes, acaba
ocorrendo somente nos ambulatórios, quando da consulta de retorno, ou na
1
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emergência, quando de uma complicação. Assim sendo, vislumbra-se, no contexto
do hospital, a alta das CRIANES na transição do cuidado hospitalar para o cuidado
domiciliar e familial como uma problemática tangenciada por inúmeros desafios a
serem enfrentados pelos familiares e também pelos profissionais de saúde.
Objetivo: Analisar a produção científica na área da enfermagem sobre a criança com
necessidades especiais de saúde e sua família no que tange a alta hospitalar.
Metodologia: O estudo foi realizado segundo a metodologia da revisão integrativa
da literatura, com o propósito de reunir e sintetizar o conhecimento sobre a temática
proposta. Os critérios de inclusão dos estudos foram: trabalhos com resultados de
pesquisa (teses, dissertações e artigos científicos), artigos de reflexão ou de relato
de experiência; que abordassem direta ou indiretamente o processo da alta
hospitalar (ou a transição do hospital para o domicílio) de crianças com necessidades
especiais de saúde; trabalhos publicados nos idioma português, inglês e espanhol;
produzidos entre 1998 a 2011. Foi excluída, automaticamente, toda produção
duplicada, cartas, editoriais e produção não relacionada com o escopo do estudo.
Para a consulta nas bases de dados, os descritores foram selecionados na
terminologia em saúde consultada nos Descritores em Ciências da Saúde (DECSBIREME) e no MESH Terms (via PUBMED), sendo respeitadas as especificidades
de cada base no momento da busca. Sendo eles: criança, saúde da criança, criança
com deficiência, crianças com deficiência, crianças com deficiências, crianças com
incapacidade, crianças em desvantagem, enfermagem pediátrica, enfermagem,
pediatria, planejamento da alta, alta do hospital, alta do paciente, alta hospitalar e
família. As consultas foram realizadas no período de março de 2011 a maio de 2011,
nas seguintes bases: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS); Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE); Base de
Dados de Enfermagem (BDENF); Arquivo digital produzido pela National Library of
Medicine (USA) na área das Biociências (PUBMED); Cumulative Index to Nursing
and Allied Health Literature (CINAHL); SCOPUS que cobre as seguintes áreas:
ciências biológicas, ciências da saúde, ciências físicas e ciências sociais; Scientific
Electronic Library Online (SCIELO); e, Portal de teses da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Vale destacar que
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inicialmente os descritores foram pesquisados individualmente, e posteriormente em
diferentes associações. Os diferentes cruzamentos geraram um universo de 2004
resumos que foram lidos nas diferentes bases de dados. Após a leitura seletiva, 80
publicações foram lidas na íntegra e 25 foram selecionadas para a análise crítica, por
se aproximarem da temática a ser estudada e por se adequar aos critérios de
inclusão do estudo. Resultados: Os estudos encontrados na literatura revelam a
complexidade e a múltiplas dimensões que envolvem essa realidade. Nesse
contexto, considera-se a alta das CRIANES um processo crucial da assistência, que
pode favorecer a adequada continuidade do cuidado iniciado durante o período de
internação hospitalar ou provocar sua descontinuidade. Durante a análise dos
estudos, foi se tornando evidente a necessidade dos profissionais de saúde
sistematizarem o processo da alta hospitalar de CRIANES, principalmente no que
tange o preparo das famílias para o cuidado domiciliar, através de uma política de
cuidado institucional, numa perspectiva interdisciplinar, dialógica e integral,
promovendo, assim, a reorganização dos serviços. Algumas pesquisas apontam a
necessidade de um grupo específico de profissionais, inclusive com a figura do
Gestor de Alta, para ajudar a gerenciar essa transição. Dos textos depreende-se que
o preparo para a alta hospitalar deve fazer parte de um processo interdisciplinar, não
devendo ocorrer apenas no momento da alta, sendo uma iniciativa constante da
equipe de saúde durante todo período de internação. Além disso, a alta de uma
CRIANES deve ser construída em uma perspectiva participativa, junto com os
familiares cuidadores e a equipe multiprofissional que os atende. É notória, nos
estudos, a importância da sistematização desse processo de educar e cuidar, com o
uso de critérios padronizados para facilitar a transição.

Sabe-se que essa

padronização deve ser flexível mediante as diferentes demandas de cuidado das
crianças e suas famílias, bem como as características das próprias instituições. Os
estudos internacionais demonstraram avanços nesta área de conhecimento, com
destaque para o

planejamento/coordenação/sistematização/gestão de alta pela

equipe multidisciplinar e pela família, de modo a facilitar o prosseguimento e a
qualidade do cuidado. Porém, no Brasil, estratégias públicas, bem como pesquisas
referentes a esse processo de gestão para alta hospitalar de CRIANES ainda são
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incipientes. Na realidade, existem muitas divergências entre o que preconiza a
literatura e a prática concreta junto às famílias. As investigações encontradas
apresentam as inúmeras fragilidades desta prática, tanto sob o ponto de vista das
famílias

quanto

dos

profissionais.

Têm-se

nas

barreiras

da

comunicação

(profissionais-familiares e profissionais-profissionais) um grande desafio a ser
ultrapassado. Assim, a alta dessas crianças torna-se complexa, pelas dificuldades
existentes no nível hospitalar e no nível das políticas públicas de saúde. Diante
dessa realidade, há imperiosa necessidade de mudanças em termos de
reorganização e articulação dos serviços, de modo a qualificar esse processo de
transição de CRIANES do cuidado hospitalar para o cuidado domiciliar e familial,
visto que a fragmentação das práticas no contexto da alta, desvelada nas evidências
científicas, compromete a integralidade da assistência.
DESCRITORES: criança, família, alta do paciente.
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A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, A FAMÍLIA E A CRIANÇA
COM CARDIOPATIA CONGÊNITA:UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.
Santana WS1
Oliveira TP2
Monte LM3
Silva MWL4
Sá MS.5

INTRODUÇÃO: As Cardiopatias Congênitas (CC) são anomalias que ocorrem no
coração e grandes vasos logo no nascimento, várias vezes sua gênese é incerta
ou desconhecida, podendo relacionar-se a fatores pré-natais, como mães com
rubéola, mais de 40 anos, diabéticas tipo insulino-dependente, casos de
alcoolismo materno e ainda fatores genéticos, tais como irmãos ou pelo menos
um dos pais com defeitos cardíacos ou CC, presença de aberrações
cromossômicas como a Síndrome de Down ou outras anomalias congênitas.
(1)

Pesquisas na área mostram uma incidência de 8 crianças com CC para cada

1000 crianças nascidas vivas, a evolução cirúrgica demanda que a assistência de
enfermagem no pós-operatório imediato (POI) seja integral, específica e
continuamente aperfeiçoada e atualizada no que refere aos aspectos técnicos e
científicos, bem como manutenção e recuperação das funções orgânicas.

(1,2)

As

crianças portadoras de cardiopatias congênitas vivenciam diversas vezes longos
períodos de hospitalização e doença durante a infância, situação que afeta toda a
família, necessitando que a equipe de enfermagem cuide além da criança, mas
também conforte e preste orientações à família, principalmente aos pais. (1)
Para o melhor relacionamento da tríade enfermagem, criança e família, os
enfermeiros e sua equipe precisam ter capacidade e disposição para informar os
pais de crianças cardiopatas sobre as necessidades e peculiaridades da situação,
orientar e esclarecer sobre a doença, promoção de atividade física, cuidados na
alimentação, crises de cianose e administração de fármacos. (3,4)
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OBJETIVO: O objetivo principal desta revisão foi identificar estudos que abordem
a cuidado de enfermagem prestado à família e as crianças com CC.
MÉTODOS: Esta revisão bibliográfica volta-se ao cuidado de enfermagem
disposto as crianças com cardiopatias congênitas e a família destas, o
levantamento bibliográfico ocorreu no primeiro semestre de 2011, utilizando a via
eletrônica para consulta a base de dados Lilacs, a seguir realizou-se a leitura
exploratória e seletiva do material encontrado, de acordo com os critérios de
inclusão: pesquisas que abordem os descritores estabelecidos, “cardiopatias
congênitas” and “enfermagem”, publicados na íntegra, em português, no período
de 2001 a 2011, indexados no banco de dados Lilacs. RESULTADOS E
DISCUSSÃO : Foram encontradas treze publicações dentro da temática proposta,
das quais, 6 foram lidas e analisadas na íntegra, pois as demais não se
adequaram a proposta. Dentre os selecionados três eram do ano de 2008, um de
2005, um de 2007 e um de 2009. Os temas mais relevantes dos artigos
escolhidos foram: importância dos enfermeiros e da equipe de enfermagem no
cuidado integral aos neonatos e crianças com cardiopatias congênitas e o apoio
que a enfermagem presta aos pais e familiares de crianças com essas anomalias
e também a caracterização do perfil de neonatos e crianças submetidas a
cirurgias cardíacas, que foram discutidos em dois agrupamentos apresentados a
seguir: O cuidado de enfermagem integral ao recém-nascido com cardiopatia
congênita. Observando a complexidade dos neonatos com cardiopatias
congênitas, é imperativa a presença de uma equipe multidisciplinar bastante
especializada, os enfermeiros além da capacidade intelectual e técnica devem
estar preparados ainda para monitorar os equipamentos que controlam os:
parâmetros

vitais,

balanço

hemodinâmico e renal.

(2,4,5).

hídrico,

manutenção

de

suporte

ventilatório,

Os recém-nascidos portadores de cardiopatias com

frequência são submetidos a procedimentos cirúrgicos e os profissionais
enfermeiros devem ter conhecimento científico para avaliar de forma correta o
nível de dor dos neonatos no pós-operatório (PO), conduzindo esta avaliação por
meio de escalas, ferramentas que norteiam as intervenções no processo de
assistência ao RN principalmente no período PO. (5) É necessário que o perfil dos
RN cardiopatas para que a elaboração do plano assistencial e o cuidado oferecido
ocorram de forma mais adequada e sistematizada, contribuindo para minimizar as
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complicações e proporcionar condições favoráveis ao atendimento e ao
restabelecimento do neonato submetido à cirurgia cardíaca que realizada
precocemente, ainda na primeira semana de vida, favorece a maturação de
órgãos e sistemas depreciados pela malformação cardíaca. (4,5)
Para o enfermeiro é imprescindível o conhecimento a respeito da anatomia dos
defeitos cardíacos e repercussões destes na circulação e oxigenação neonatal,
das intervenções cirúrgicas realizadas e dos dispositivos empregados no controle
dos parâmetros vitais e no tratamento instituído a estes pacientes, fatores
fundamentais a uma assistência de qualidade.

(4, 5)

A importância dos gestores e

profissionais dos serviços de saúde de conhecer o perfil dos usuários assistidos,
os neonatos com cardiopatias congênitas, pois essas informações subsidiam o
planejamento dos recursos humanos, materiais e logísticos necessários para
prover uma assistência adequada população atendida.

(5)

Com a evolução dos

equipamentos, técnicas e, sobretudo, o conhecimento a respeito das cardiopatias,
é fundamental que a enfermagem aprimore continuamente seus conhecimentos e
técnicas, visto que o tratamento e acompanhamento das fases pré, trans e pósoperatório, e os cuidados contínuos após essas fases, interligam-se diretamente a
qualidade da assistência oferecida. A prática adquirida no cuidado às crianças
portadoras de CC se constitui em experiência singular, devendo ser aperfeiçoada
e desenvolvida com caráter científico, através do cuidado de enfermagem
sistematizado

(2,5)

A relação da equipe de enfermagem com a família e a

criança portadora de cardiopatia congênita. O profissional enfermeiro tem
papel fundamental em todas as fases do bom atendimento ao paciente com
cardiopatia congênita, uma vez que, além de coordenar o desempenho dos
membros da equipe de enfermagem, presta assistência direta ao paciente.

(1,5)

Ficou evidenciado que as internações e procedimentos cirúrgicos pelos quais as
crianças são submetidas trazem um impacto considerável sobre a família e para
melhorar a relação entre a equipe e os pais e amenizar a aflição destes, deve ser
elaborado e implantado um programa de atenção à família, que tem que ser
executada por todos os membros das equipes de enfermagem e multidisciplinar.
(1,3)

Uma das responsabilidades do profissional enfermeiro é informar os pais e

certificar-se de que estes compreenderam as necessidades da criança e como
agir para atendê-las e para auxiliar nesse processo de capacitação é importante
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que se implemente um plano sistematizado de alta de enfermagem, quando os
pais praticam no hospital os cuidados que serão prestados em domicílio, tendo
dessa forma a oportunidade de sanar todas as dúvidas que possam existir. (3,5) A
criança portadora de cardiopatia congênita pode necessitar de cuidados bem
específicos, uma vez que apresenta características fisiológicas próprias da má
formação cardíaca, dessa maneira é imprescindível que se ofereça aos pais
extensa orientação, garantindo a estes uma rede de apoio que garanta suporte
para o cuidado, além da necessidade de os programas e protocolos de cuidados,
que uniformizem essa prática, para suprir as evidentes falhas existentes no
conhecimento dos pais.

(3)

Foi observado como são fundamentais as orientações

pertinentes à internação, à doença e à cirurgia, as crianças cardiopatas e aos
pais, e durante o período de internação é importante e saudável que se promova
a interação entre as crianças, família e equipe, relação que pode ocorrer por meio
de “grupos de apoio”, quando o enfermeiro e os pais podem ter um momento para
esclarecer dúvidas e minimizar ansiedades, uma atitude que deveria fazer parte
do cotidiano profissional. Esse tipo de ação reduz a ansiedade, uma vez que os
pais passam a ter esclarecimentos sobre a instituição e a situação da criança.

(5)

CONCLUSÃO: Observou-se a deficiência de publicações que abordem mais
diretamente a assistência de enfermagem, considerando a tríade, EnfermeiroFamília- Criança cardiopata. Ressalta-se à importância da qualificação continua e
específica do enfermeiro na assistência adequada em todas as fases do cuidado
tanto a criança com CC quanto a família desta. Espera-se que esta revisão
disponibilize informações, incentivem a realização de novas pesquisas com essa
abordagem temática e evidencie a importância do cuidado de enfermagem
integral e sistematizado a criança com essa anomalia congênita e a sua família.
DESCRITORES: Cardiopatias congênitas; Enfermagem.
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A ASSISTÊNCIA PRESTADA PELOS ENFERMEIROS NO QUE
TANGE

O

SER

CRIANÇA

NO

PACIENTE

ONCOLÓGICO

PEDIÁTRICO.1

GOMES, JAN¹*; MONTEIRO, FJ²; BRITO FILHO, MF¹; PINHEIRO, DN³;

Introdução: Na oncologia pediátrica, o enfermeiro deve ter conhecimento sobre a
fisiopatologia dos diferentes tipos de câncer e suas opções de tratamento, bem
como compreender o processo de crescimento e desenvolvimento normal da
criança, para que seja competente ao assistir a criança com câncer e possa
discutir junto à equipe médica as diferentes abordagens no tratamento deste
paciente (CARVALHO;LEONE,2008). Entende-se que o conhecimento de todo o
processo da doença pelo enfermeiro é muito importante, não só para o mesmo
planejar e executar as suas intervenções práticas de enfermagem de forma
competente e humanizada, como também para servir como elo de informações e
esclarecimentos de dúvidas aos familiares da criança em relação à doença e suas
complicações, bem como confortar a família e aliviar ansiedade e depressão da
criança e compartilhar com ela e sua família nas decisões do cuidar Sendo assim,
presente estudo busca uma reflexão sobre a assistência

prestada pelo

enfermeiro

verificar

à

características

criança
da

com

assistência

câncer.

prestadas

Objetivos:

pelos

enfermeiros

às

as

crianças

com neoplasias no hospital de referência oncológica infantil e identificar as
neoplasias infantis de maior ocorrência sob assistência dos enfermeiros no
hospital de referência oncológica. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa do tipo
observacional, de natureza descritiva com abordagem do tipo qualitativa, para
melhor compreender a assistência de enfermagem prestada à criança com câncer
internada no Hospital Ophir Loyola (HOL), localizado no município de Belém do
Pará, na Clínica Pediátrica situada no quinto andar que disponibiliza 22 leitos e na
¹ Discente de Enfermagem da Universidade Federal do Pará.
² Bacharel e Lincenciada em Enfermagem pela Universidade Federal do Pará.
³ Enfermeira, Doutoranda e Docente da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal do Pará.
*Relator do trabalho.
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UTI Pediátrica situada no quinto andar e disponibiliza 3 leitos. Os sujeitos deste
estudo foram 05 enfermeiras que trabalham na assistência de enfermagem à
oncológicos pediátricos internados no HOL, as quais se dispuseram a fornecer as
informações relacionadas aos objetivos da pesquisa. A escolha destas respeitou a
disponibilidade e a aceitação em participar da pesquisa.Os dados foram coletados
a partir de entrevista por meio de um roteiro semi - estruturado contendo três (3)
perguntas, as quais foram respondidas pelos sujeitos da pesquisa perante
autorização das mesmas mantendo o anonimato. O estudo partiu de categorias
temáticas pré-estabelecidas, descritas como: As neoplasias infantis e o
conhecimento científico dos enfermeiros. Desenvolvimento: O câncer atinge 10
em cada 1.000.000 crianças a cada ano, em todo o mundo, sendo que uma
criança em cada 600 pode desenvolvê-lo durante a infância, porém hoje se sabe
que dois terços desses cânceres são considerados curáveis, se o diagnóstico for
precoce e o tratamento administrado for adequado ao tipo de câncer
(VALLE;FRANÇOSO, 1999). Sendo o Hospital Ofir Loyola referência no Estado
do Pará para o tratamento do câncer , buscou-se conhecer quais as neoplasias
infantis mais freqüentemente encontradas na clínica pediátrica e qual o
conhecimento necessário para o enfermeiro intervir na assistência. Da amostra de
52 crianças internadas nos meses de março a abril de 2009, extraída do livro de
registro da pediatria, observou-se que dentre as neoplasias infantis mais
incidentes estão: Leucemias(42%), Linfomas (16%), Tumores do Sistema
Nervoso Central (13%), Tumor de Wilms (9%) e Neuroblastoma (5%), ficando
outros tipos com 15% juntas. De acordo com o Ministério da Saúde (2006), o
câncer pediátrico representa 0,5% a 3% de todos os tumores na maioria das
populações. Internacionalmente, os tumores pediátricos mais comuns são as
leucemias, os linfomas e os tumores do SNC. No Brasil, a partir dos dados
obtidos do RCBP ( Registro de Câncer de Base Populacional ), observou-se que
os tumores pediátricos variam de 1,0% a 4,6%, e que os mais freqüentes também
são as leucemias, os linfomas e os tumores do SNC. Os dados do RCBP para a
distribuição percentual da incidência por tipo de câncer infanto – juvenil, nas
cidades de Ananindeua e Belém nos anos de 1997 a 2001, apontam as leucemias
com 39% dos casos, os linfomas com 13% e os tumores do SNC com 10%, como
as neoplasias mais incidentes neste período. Assim, o estudo apresenta dados
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coincidentes com as literaturas abordadas, que dispõe de dados internacionais e
nacionais, conforme relatado acima, no qual pode-se observar que no decorrer
de alguns anos ainda encontramos as leucemias, os linfomas e os tumores do
SNC como as neoplasias infantis mais comumente encontradas, que nesse caso,
verificado nas clínicas pediátricas do Hospital Ofir Loyola ( Referência no Estado
para o tratamento de câncer infantil ). Quanto ao conhecimento técnico-científico,
acerca da neoplasia infantil, necessário ao profissional de enfermagem para
intervir na assistência, a maioria das enfermeiras entrevistadas garantiram ser
essencial o conhecimento da patologia, do tratamento ( uso de drogas e efeitos
colaterais ) e as experiências vividas, para posteriormente, sistematizar a
assistência de enfermagem. Por outro lado, pouco foi evidenciado o
conhecimento sobre o processo de hospitalização da criança, necessário para
desenvolver a assistência de enfermagem em pediatria, já que a criança
hospitalizada não deixa de ser criança por se tornar paciente. Como por exemplo
nos diz algumas entrevistadas: “ (...) o conhecimento cientifico da patologia,
porque é somente dessa forma que ele pode intervir na assistência; conhecendo
a patologia ele saberá como agir diante do tratamento no manuseio do uso de
drogas e efeitos colaterais.” (JASMIM), “(...) o conhecimento sobre a patologia;
Conhecimento do processo de tratamento e efeitos colaterais das drogas;
Conhecimento do processo de hospitalização da criança; Conhecimento sobre o
processo de enfermagem e a sistematização da assistência; Além disso tudo, a
experiência no atendimento é fundamental.” (DÁLIA). A
depara com a hospitalização

criança quando se

sofre um impacto muito grande, pois além das

mudanças físicas ocasionadas pela doença , também sofre abalo psicológico ,
pois precisa enfrentar a separação dos familiares, dos amigos e da escola . As
principais limitações impostas às crianças durante a hospitalizaçãoestão
relacionadas à socialização, aos hábitos anteriormente adquiridos, às habilidades
em desenvolvimento e principalmente ao brincar que para elas representa sua
principal atividade. ( WAYHS; SOUZA, 2002). Na enfermagem, é de vital
importância desenvolver ações, atitudes e comprometimento com base em
conhecimento científico,

experiências,

intuição e

pensamento

crítico

do

enfermeiro no cuidado ao paciente com câncer. A atuação deste profissional, a
agilidade no encaminhamento do paciente, a adequação das condições
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diagnósticas e terapêuticas diante da suspeita diagnóstica, irá reproduzir na
sobrevida, qualidade de vida e cura da patologia (MENEZES, 2006 ). Conclusão:
O diagnóstico e o manejo do câncer infantil são um desafio para a equipe de
cuidado de enfermagem. Particularmente, com crianças menores, este desafio é
ainda maior, devido à excepcional vulnerabilidade delas a complicações agudas,
decorrentes de terapias agressivas e ao potencial de seqüelas dos tratamentos
antineoplásicos no seu crescimento e desenvolvimento, a longo prazo. A questão
do tratamento do câncer na infância e da hospitalização da criança remete a uma
reflexão em relação à questão do desenvolvimento infantil, já que o tratamento do
câncer envolve um conjunto de fatores que, de maneira mais ou menos direta,
exercerão influências na vida das crianças. Logo que iniciado um tratamento de
câncer infantil, a criança e sua família sofrerão profundas mudanças em seu
universo cotidiano. Entretanto, a criança continua sendo criança e ao adentrar no
hospital trará consigo, além de um corpo biológico, uma imensidão de
experiências vivenciadas ao longo de sua existência. Trata-se de uma vida que,
antes do adoecimento, estava estruturada e desenvolvendo-se de uma maneira
única e peculiar. Dessa forma, acreditamos que compreender a concepção de
saúde e doença da criança, o conhecimento científico da patologia, a sapiencia a
partir da internação da criança no hospital, contribuem para a construção de
assistência de enfermagem, que vai além do conhecimento teórico e habilidades
técnicas, mas que seja centrada na criança e apta a atender suas necessidades,
respeitando sua identidade própria. Referências: CARVALHO,G.P.; LEONE,L.P.
O cuidado de enfermagem em oncologia pediátrica. 2008. Disponível em:
[http://www.scielo.org]. Acesso em 12 março 2009 às 22:00; VALLE, E. R. M., &
FRANÇOSO, L. P. C. (1999). Psicooncologia pediátrica: Vivências de
crianças com câncer. Ribeirão Preto, SP: Scala.; -------------------------------------.Instituto Nacional do Câncer.Estimativas 2008: Incidência de câncer no Brasil.
RJ: INCA, 2007.WAYHS, R.I.; SOUZA, A.I.J..Estar no hospital: A expressão de
crianças

com diagnóstico de câncer. Cogitare Enfermagem, vol.7, nº2, p.35-

43, dez., 2002.; MENEZES, R.K. Equipe de enfermagem frente ao paciente
com diagnóstico de câncer: percepções sobre o cuidado. Santa Catarina,
2006. Dissertação (Mestrado em enfermagem) – Programa de Pós-graduação
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em enfermagem, Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em:
[http://www.tede.ufsc.br/teses/FNFR0541.pdf]. Acesso em 22 fev. 2009 às 09:00.
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A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO TESTE DO REFLEXO
VERMELHO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Parente, AT1; Silva, KSO2; Ferreira, EM3

Introdução: A visão é uma das principais fontes de estímulo ao
desenvolvimento físico e cognitivo a partir dos primeiros momentos de vida, e
sua importância individual e coletiva pode ser dimensionada em situações em
que o indivíduo tem comprometimento parcial ou total de sua função,
implicando em uma série de conseqüências sociais e econômicas para o
indivíduo e a sociedade, além dos aspectos biológicos. Constitui-se um
problema de saúde pública, ainda mais agravado quando consideramos que a
maioria desses casos são preveníveis ou tratáveis pela adoção de medidas
simples. Segundo estudos sobre o tema, mesmo com o conhecimento e a
tecnologia atual, muitas das alterações visuais ocorridas na infância são
identificadas tardiamente, quando, dependendo do diagnóstico, pouco efetiva
poderá vir a ser a intervenção, comprometendo assim, o desenvolvimento
saudável da criança e sua interação com o meio. O teste do olhinho (ou o teste
do reflexo vermelho) é um teste simples, rápido, indolor e barato, que deve ser
ofertado por maternidades e ambientes neonatais (berçários e UTI - Neonatal),
pois é feito nos bebês nas primeiras semanas de vida, para detectar possíveis
problemas congênitos e que pode evitar sérios problemas de visão, através de
diagnóstico precoce. É um exame realizado pelo médico pediatra ou
oftalmologista que recebe a criança no hospital de atenção secundária ou
terciária e depende apenas de um aparelho, o oftalmoscópio, que custa
aproximadamente R$800,00, um valor acessível no contexto de equipamentos
de saúde, levando-se em consideração o ônus que o tratamento de criança
com diagnóstico tardio pode demandar à saúde pública. Utiliza-se uma fonte de
luz para observar o reflexo que vem das pupilas. Se os reflexos da retina forem
1

Enfermeira, Mestre em Ciências Ambientais pela UFPA, Docente da Universidade da Amazônia
(UNAMA)
2
Acadêmica do 6◦ semestre de enfermagem da Universidade da Amazônia (UNAMA)
3
Acadêmica do 6◦ semestre de enfermagem da Faculdade Metropolitana da Amazônia (FAMAZ)
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de coloração vermelho, laranja ou amarelo, o bebê não apresenta alterações
oculares, porém, se os reflexos forem de coloração diferente das cores
supracitadas, significa que o bebê apresenta alterações na retina. O exame
pode detectar precocemente doenças como: tumores, catarata congênita,
traumas de parto, inflamações ou infecções e má-formação. Entre as doenças
oculares, uma das principais responsáveis pela perda visual (parcial ou total)
em crianças é a retinopatia da prematuridade (RP), que é definida como um
distúrbio vasoproliferativo de origem multifatorial que acomete a retina do
recém-nascido prematuro de baixo peso e seu desenvolvimento está
relacionado ao uso de oxigenoterapia. Embora possua estágios variáveis,
desde efeitos mínimos nos vasos da retina, até o seu descolamento total, a RP
tem cura espontânea em 90% dos casos. Todavia, 6% chegam a necessitar de
tratamento cirúrgico. O Teste do olhinho também pode ser realizado em ambas
as pupilas simultaneamente e a comparação dos reflexos pode fornecer
informações sobre outros problemas oculares, como por exemplo, a diferença
de grau entre os dois olhos e estrabismo. Autores afirmam que a avaliação do
reflexo vermelho deveria se constituir um exame de rotina no período neonatal,
pois assim permitiria a inclusão das ações de enfermagem na área de
oftalmologia, principalmente em ações de saúde com a população e estímulo
da mesma a adesão do exame. Apesar de sua utilidade, atualmente, somente
alguns estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais,
Santa Catarina e Mato Grosso, o teste do reflexo vermelho é rotina obrigatória,
por lei, nas salas de parto, incluindo-se como um dos componentes da Triagem
Neonatal. No Pará, o “Teste do Olhinho”, que pode ser realizado até o 28º dia
de nascido, é oferecido por um número muito pequeno de maternidades e
unidades neonatais, tendo baixa cobertura da população neonatal e causando
pouco impacto sobre a saúde da população infantil na configuração que se
encontra hoje no Estado. Objetivo: O objetivo do estudo é compreender o
papel do enfermeiro na realização do teste do olhinho através do relato de
experiência vivenciada em uma maternidade pública de referência no município
de Belém e no estado do Pará. Metodologia: Trata-se de um relato de
experiência descritivo, qualitativo, elaborado por um grupo de acadêmicos do
curso de graduação em enfermagem, do 6°período, em prática no setor de
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obstetrícia e neonatologia, vivenciado em estágio hospitalar na clínica
obstétrica no período de 07/03/2011 a 07/06/2011, no qual diariamente o
enfermeiro, assim como outros profissionais do setor, identificava ao
oftalmologista quais os pacientes que deveriam ser examinados, explicando
suas histórias clínicas atuais e pregressas, seus antecedentes maternos, assim
como seus fatores de riscos (FR) para a RP para os recém-nascidos que
estavam no setor de neonatologia ou que necessitaram de internação. A
identificação adequada dos FR conhecidos para o surgimento da doença
contribuía para uma melhor administração dos riscos pela equipe de
neonatologistas na prevenção da RP. Resultados: Durante a vivência
acadêmica, observamos que ao conduzir e participar, junto com outros
componentes da equipe da avaliação visual, os enfermeiros detectavam
diversas intercorrências apresentadas pelas mães durante o pré-natal, como:
diabetes gestacional, DHEG, hemorragias, infecção urinária, HPV e tabagismo.
A maioria destas intercorrências contribuiu para o parto prematuro levando a
uma imaturidade geral do RN e ocasionando disfunção em qualquer órgão ou
sistema, inclusive o visual. Outro aspecto observado foi a importância do
acompanhamento da evolução clínica do bebê, levando-se em consideração
desde variáveis neonatais como Apgar até a condição clínica da criança no
momento do exame, estimulando não só o enfermeiro, como também outros
membros da equipe, a tomarem posse de dados e informações clínicas do
binômio mãe e filho. Os responsáveis das crianças que encontravam-se de alta
e

que

por

algum

motivo

necessitavam

repetir

o

exame

ou

fazer

acompanhamento eram orientadas pelo enfermeiro sobre a importância do
exame e adesão/compromisso materno para comparecimento no ambulatório,
como quesito para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
saudável da criança. Tal análise nos fez despertar para a relevância do
trabalho do enfermeiro, sobretudo em conjunto com outros profissionais que
cuidam diretamente da criança. Sendo a avaliação ocular externa um
procedimento simples, que pode ser realizado durante o exame físico, em uma
consulta de triagem, em ambulatórios, ou ainda em um momento de interação
com o recém-nascido, deve-se estimular sua inclusão como rotina na Triagem
Neonatal. Além dessa conduta, faz-se necessário estimular/promover a
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discussão dessa temática na academia, nos cursos de graduação da área da
saúde, entre eles, a graduação em enfermagem, visto que o profissional pode
desempenhar importante papel nas ações de prevenção de alterações oculares
na infância. Segundo o IBGE, as alterações visuais atingem cerca de 3% dos
bebês em todo o mundo e, caso não sejam diagnosticados e tratados a tempo,
podem levar a perda da visão Conclusão: As estimativas mundiais da
prevalência e incidência da cegueira evidenciam a necessidade de planejar e
de desenvolver estratégias voltadas para a promoção da saúde ocular e
detecção precoce de alterações visuais. Estudos ressaltam que seria
fundamental a criação de um banco de dados para se conhecer a realidade
desse tipo de deficiência para que possam ser realizadas políticas públicas,
baseadas em dados reais. Diante da relevância dos estudos na área da saúde
ocular, é preciso despertar para a necessidade de inserir na rotina da
graduação em enfermagem o papel do enfermeiro frente a este componente da
Triagem Neonatal. Dessa forma ele estará somando esforços com outros
profissionais para a prevenção e redução da cegueira infantil.
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A BRINQUEDOTECA COMO MECANISMO DE HUMANIZAÇÃO DO
AMBIENTE HOSPITALAR E INTEGRAÇÃO PESQUISA-EXTENSÃO

Ojeda ATA 1
Piton AF ¹
Pereira R ²
Rosa AM ³

Introdução: A hospitalização até mesmo para um adulto muitas vezes é uma
situação que envolve medos, limitações e estresse, para uma criança na fase préescolar essas respostas surgem em maiores proporções, nesta fase a criança não
consegue compreender os fatos e seu modo de enxergar a realidade se limita
apenas em seu egocentrismo, suas vontades e suas necessidades, quando
hospitalizada ela sofre com os procedimentos, pois é algo que foge de seu
controle e ela não pode evitar. Procedimentos invasivos, como a punção venosa,
são os que mais causam traumas que podem repercutir ao longo da vida. O
estresse causado pelo período de permanência no hospital, aliado ao sofrimento
físico ocasionado pela doença, pode trazer sérios transtornos ao desenvolvimento
da criança. Ao ser hospitalizada, a criança pode experimentar momentos de medo
e desconfiança, sendo cotidianamente observadas situações que podem incorrer
em angústias ou traumas conseqüentes do processo de hospitalização, pois com
a internação a criança se vê separada de sua família, seu ambiente e suas
atividades cotidianas, bem como exposta a vários procedimentos invasivos e
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dolorosos. Os sentimentos vivenciados no ambiente hospitalar podem alterar o
comportamento da criança, por isso, torna-se relevante atentar para atividades de
entretenimento proporcionadas às crianças hospitalizada. A Brinquedoteca, desta
forma, assume função primordial e reconhecida no restabelecimento da saúde do
pequeno paciente, por se constituir em um recurso de potencialização da
continuidade do processo de desenvolvimento infanto-juvenil, e ajudará a
desmistificar o hospital, uma vez que exista a crença de que o hospital é um
ambiente agressivo e invasivo. Também, em contato com os brinquedos e as
atividades programadas, os pacientes podem se tornar participantes ativos do
processo de reabilitação, em que pese a maior aceitação da situação de
hospitalização, maior propensão a aderir ao tratamento e o incremento da
confiança na equipe de saúde, pois enquanto brincam as crianças são capazes
de expressar a angustia e sofrimento que estão sentindo, bem como administrar a
ansiedade gerada pela vivência de tratamentos invasivos. As crianças
permanecem no hospital Regional de Cáceres, em regime de internação na
Clínica Pediátrica em média por 7 dias, um longo tempo sem que haja uma
atividade

lúdica,

recreativa

ou

educacional que

contribua com

o

seu

desenvolvimento e o de sua família no ambiente hospitalar. Assim, professores e
alunos da disciplina de saúde da criança e do adolescente do departamento de
enfermagem da Universidade do Estado Mato Grosso (UNEMAT), tiveram a
iniciativa de implantar o projeto “Brincar: o melhor remédio” com o intuito de
inserir o lúdico na assistência de enfermagem no Hospital Regional de Cáceres.
Este é um projeto financiado pelo Ministério da Educação através do
PROEXT/MEC/2010,

aguardando

a

liberação

dos

recursos.

Objetivos:

Proporcionar à criança hospitalizada o direito de brincar, e ressaltar a importância
da brincadeira como promotora do bem estar físico, emocional e amenizadora dos
desequilíbrios advindos da patologia acometida e do processo de hospitalização,
bem como proporcionar a continuidade do desenvolvimento da criança, e
possibilitar melhor interação dos alunos do curso de enfermagem com a criança e
sua família. Metodologia: O projeto brincar o melhor remédio é desenvolvido por
acadêmicos do curso de enfermagem cursando o 6° e 7 ° semestre, realizando
atividades lúdicas e recreativas com as crianças internadas no Hospital Regional
de Cáceres dr. Antonio Fontes. As atividades são desenvolvidas três vezes por
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semana por duas acadêmicas bolsistas do 7° semestre , distribuídas entre
avaliação dos prontuários, estudos de casos, questionário aos acompanhantes e
pacientes para definir o nível de satisfação antes e após a realização das
atividades lúdicas com as crianças, como forma de amenizar os sofrimentos
causados na hospitalização e melhorar o período de internação. A cada semestre
os 40 acadêmicos do 6° semestre de enfermagem, divi didos em grupos de 5
alunos, trabalham, voluntariamente, realizam toda semana as atividades lúdicas e
recreativas,

além

de

atividades

educativas

com

mães/acompanhantes,

aprendendo a melhor forma de amenizar o estresse dos pacientes. Toda essa
atividade realizada por acadêmicos de enfermagem bolsistas e voluntários serão
importantes para a coleta de dados e informações que ajudaram a fazer
pesquisas e à criação de artigos sobre o assunto, a fim de dissipar os
conhecimentos aprendidos com a vivência hospitalar. Resultados: Desde o ano
de 2008, quando tiveram início as atividades do projeto “Brincar o melhor
remédio”, 250 acadêmicos do 6º semestre de enfermagem desenvolveram
atividades recreativas no Hospital Regional. Essas atividades proporcionam aos
acadêmicos um olhar diferenciado sobre a infância e a hospitalização. São
atendidas aproximadamente 100 crianças/mês. As crianças expressam através de
desenhos e estórias orais os seus medos e a angustia da hospitalização, bem
como as suas alegrias e saudades. Os desenhos das crianças são expostos no
mural da clínica ou, às vezes, doados pelas próprias crianças aos membros do
projeto, acadêmicos, ou da equipe de enfermagem. Para aquelas crianças que
estão acamadas e impossibilitadas de realizar atividades

na

sala

da

brinquedoteca, os alunos contam estórias à beira do leito ou encenam peças com
teatro de fantoches. As mães/acompanhantes são inseridas nas atividades
lúdicas e recreativas, e também são convidadas a participar de grupos de
orientação sobre temas diversos (higiene, cuidado corporal, crescimento e
desenvolvimento, importância do lúdico para a criança, outros). Conclusão: A
brinquedoteca é um recurso importante para promover a humanização no
ambiente hospitalar, pois as atividades lúdicas realizadas pelos participantes do
projeto, sendo eles acadêmicos, voluntários, auxiliam na recuperação das
crianças hospitalizadas, uma vez que auxilia os pequenos a liberarem seus
temores,

ansiedades,

frustrações,

e

promovem

diversão,

satisfação

e
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espontaneidade. Possibilita aos futuros enfermeiros um olhar diferenciado sobre
as necessidades e direitos da criança hospitalizada, pois através das atividades
realizadas no projeto os alunos compreendam a importância do brincar para as
crianças, e poderão futuramente efetivar essa atividade como um hábito, e não
apenas como uma casualidade.

Referências bibliográficas:

Furtado, MCC, Lima RAG. Brincar no hospital: subsídios para o cuidado de
enfermagem. Rev Escola de enfermagem da USP. 1999

Pacheco, BG, Bonassi SM. Reflexões acerca da implantação e funcionamento de
uma brinquedoteca no âmbito hospitalar. 2010

Abreu SAK, Fagundes EM. Brinquedoteca hospitalar: sua influência na
recuperação da criança hospitalizada. Rev Polidisciplinar Eletrônica da Faculdade
de Guairacá. 2010 p 32-49

Oliveira LDB, Gabarra LMM, Silva C, et al. A brinquedoteca hospitalar como fator
de promoção no desenvolvimento infantil: relato de experiência. Rev Bras de
crescimento e desenvolvimento humano. 2009 p 306-312

Mitre RMA, Gomes R. A promoção do brincar no contexto da hospitalização
infantil como ação de saúde. Rev Ciência e Saúde Coletiva 2004. p 147-154

899

A

CADERNETA

DA

CRIANÇA

COMO

INSTRUMENTO

NA

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA
Sousa JKT1
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Moura CMA B3
Filho AC M4

INTRODUÇÃO: No Brasil, a exemplo das estatísticas mundiais, dados indicam
que 40% da população adulta apresentam excesso de peso, constatando-se
aumento da prevalência da obesidade em praticamente todos os estratos de
idade. Em crianças e adolescentes, o mesmo fenômeno vem sendo observado
nas últimas décadas, tanto nos países desenvolvidos como naqueles em
desenvolvimento, tornando a obesidade uma epidemia mundial agravando ainda
mais o sistema público de saúde. Com o aumento da prevalência da obesidade
torna-se necessário a investigação do perfil da saúde infantil, como também as
possíveis carências alimentares, atrasos e comprometimentos antropométricos.
Para essa avaliação requer o uso de uma ferramenta ainda pouco utilizada, a
Caderneta de Saúde da Criança, ela consiste no principal instrumento no
acompanhamento da saúde de cada indivíduo. Além das informações
anteriormente contempladas no Cartão da Criança, traz dados ampliados sobre
as condições de saúde do recém-nascido, sobre a gravidez, o parto e o puerpério,
orientações importantes sobre uma alimentação saudável, gráficos de perímetro
cefálico por idade, espaço para anotações de peso e de estatura. Apresenta
também dicas e orientações sobre a saúde auditiva, visual e bucal, prevenção de
acidentes, o caminho esperado para o desenvolvimento global, espaço para
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anotações de intercorrências clínicas, tratamentos efetuados e da suplementação
profilática de ferro e de vitamina A e o calendário básico de vacinação. Esse
projeto consiste em umaparceria da docente da disciplina Saúde da Criança da
Universidade Estadual do Maranhão com uma entidade filantrópica onde foi
realizado estágio curricular com os internos do 5º período de Enfermagem que
participaram desse projeto de extensão avaliandoà saúde da criança ao mensurar
o crescimento e desenvolvimento através da implementação do exame físico
infantil. Na prática assistencial, as mães estiverampresentes e foram essenciais
na socialização e avaliação da criança, assim como o ambiente que propiciava a
criança conforto, tranquilidade e bem-estar, auxiliandodessa forma os acadêmicos
na realização do exame físico. Para determinação dos índices nutricionais em
crianças e acompanhamento do perfil epidemiológico populacional, ressaltamos a
importância da avaliação antropométrica pelo enfermeiro, bem como a
necessidade de mensurações precisas e rotineiras das medidas corporais na
infância. Na busca de melhores caminhos que contribuam para a efetividade das
intervenções de enfermagem, enfatiza-se a relevância da formação profissional
para a prática do exame físico da criança e do adulto. OBJETIVO A pesquisa teve
como objetivo observar e analisar os indicadores de crescimento ao elencar peso
e altura infantil de acordo com os parâmetros estabelecidosna caderneta da
criança oferecida pelo Ministério da Saúde. METODOLOGIAO trabalho consiste
em um estudo de abordagem quantitativa, onde participaram 40 crianças das
atividades em educação e saúde, entretanto, foram selecionadas para análise 35
cadernetas de crianças cujos principais fatores de inclusão foram: idade entre 0 a
6 anos e altura compreendida entre49 cm à 132 cm. Sendo excluídas as
cadernetas em que as crianças apresentavam idade maior que 6 anos e/ou altura
maior que 132 cm. A coleta dos dados foi realizada emuma instituição filantrópica
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mantida pela Igreja Católica, composta por uma equipe multidisciplinar formada
por pedagogas, educador físico, professores de arte e inglês. O preenchimento
das cadernetas foi executado pelos acadêmicosdo 5° período de enfermagem da
Universidade Estadual do Maranhão. Os mesmos foram divididos em 4gruposde
10 componentes onde cada grupo ficou responsável em organizar em uma manhã
de atividades educativas, palestras e consultas de Enfermagem nos dias 4 a 8 de
julho de 2011,sendo no ultimo dia feita a entrega de kits de higiene bucal
oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde e gincanas. No decorrerdas
consultas foram preenchidas fichas de avaliação do estado físico das crianças
obtidas no Manual do Exame Físico para a Prática de Enfermagem em Pediatria.
Durantea realização das consultas foram desenvolvidosmomentosrecreativos de
integração entre mães, filhos e educadores, ao serem promovidas palestras sobre
higienecorporal, higiene bucal e alimentação infantil as mães.RESULTADOS Para
obtenção das informações pertinentes aos resultados do presente trabalho e
levantamento do perfil dos atores do estudo foram utilizados como parâmetros de
normalidade e aceitação os valores identificados na Caderneta da Saúde da
Criança, disponibilizadas gratuitamente pelo Ministério da Saúde, onde utilizamos
especificamente o gráfico da curva de crescimento Peso/Estatura tanto de
meninos quanto de meninas. Ressaltamos que a utilização desse instrumento de
avaliação, como forma de melhorar o acompanhamento de crianças em seu
crescimento, garante ao profissional sistematizar de forma conveniente e efetiva
sua assistência à criança e aos pais. De acordo com os dados coletados nas
fichas de avaliação observou-se que 40% (14) da amostragem eram do sexo
masculino, e 60% (21) do sexo feminino. Dentre as meninas 7 (33,33%)
apresentaram desnutrição – abaixo do percentil 3 da curva de crescimento
Peso/Estatura, 14 (66,66%) apresentaram peso adequado, ficando entre os
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percentis 97 e 3 e não houve nenhuma com sobrepeso. Já a prevalência de
desnutrição entre os meninos 2 (14,28%) foi menor ao serem comparados aos
valores relativos observados entre as do sexo feminino.Com relação ao peso
adequado observou-se que 78,57% (11) estão dentro dos limites estabelecidos na
caderneta, e que apenas um (7,14%) apresentou valores acima dos normais, ou
seja, acima do percentil 97. CONCLUSÃO Na pratica assistencial e de
monitorizarão dos distúrbios relacionados aos fatores de crescimento e
desenvolvimento da criança o profissional enfermeiro tem como ferramenta a
caderneta de Saúde da Criança, muito embora, sua utilização ainda encontre
alguma resistência quanto sua efetiva aplicação. Nesse sentido é que nos
propusemos a desenvolver esse trabalho com intuito de mostrar, através dos
indicadores peso/altura, que ao ser utilizado esse instrumento de avaliação o
profissional consegui obter informações, classificar e caracterizar o perfil de
crescimento e nutricional da população de crianças atendidas na atenção
primária. Este estudo contribui para melhor conhecimento acerca da realidade do
crescimento infantil, vale ressaltar que a partir dos resultados adquiridos faz-se
necessário uma melhor investigação sobre a nutrição infantil,visto que se
encontraram muitos casos de desnutrição infantil em uma pequena amostra. O
comprometimento profissional em proporcionar uma melhor qualidade de
assistência baseia no desejo de uma atuação articulada com escolas, igrejas,
creches e ONG’s que visam promoção, proteção e reabilitação da qualidade de
saúde infanto-juvenil. REFERENCIAS: 1-Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria
de Políticas de Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança:
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil/ Ministério da
Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2002. Série A. Normas e Manuais
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A
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PUERICULTURA:

PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO LACTENTE1
Félix CFN1, Ferreira EL1, Araújo GKS1, Lisboa CB2, Lúcio IML3

Introdução: A puericultura é essencial para a prevenção de várias doenças nos
primeiros anos de vida, orientando os cuidados básicos de alimentação e higiene
de recém-nascidos, assim como acompanhando o desenvolvimento de bebês
saudáveis. Preferencialmente a primeira consulta deve ser feita no primeiro mês
de vida, e o ideal é que some pelo menos um total de nove consultas no primeiro
ano de vida, de modo sistemático de acordo com as etapas do processo de
enfermagem. Segundo Blank (2003) citado por Vitolo et al. (2010), a puericultura
constitui-se em um dos pilares da saúde materno infantil, e há inúmeros recursos
apoiados em evidências científicas que devem guiar o profissional quanto aos
procedimentos mais efetivos na consulta clínica. A puericultura vem assegurar o
pleno desenvolvimento físico e mental da criança e segundo Oliveira e Cadette
(2009), o crescimento e desenvolvimento compreende a entrevista para a coleta
dos dados, o exame físico céfalo caudal, devendo abranger as etapas
correspondentes: inspeção, palpação, percussão e ausculta, conforme a
necessidade do órgão ou sistema a ser avaliado, o estabelecimento dos
diagnósticos de enfermagem, a prescrição, a implementação dos cuidados e a
orientação das áreas relativas aos problemas detectados. O enfermeiro, por meio
da

puericultura

desenvolve

ações

de

acompanhamento,

crescimento

e

desenvolvimento, uma vez que tem conhecimento acerca deste processo
podendo intervir, se necessário, frente às reais necessidades da criança,
implementando novas formas de cuidar (VASCONCELOS et al, 2010). Neste
sentido é de grande importância a consulta de enfermagem, pois permite
direcionar as ações de enfermagem visando promoção da saúde e prevenção de
doenças, priorizando o bem-estar da criança em função das condições de vida de
1
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sua família e sociedade em que está inserida. Objetivos: O objetivo deste
trabalho foi relatar a experiência da acadêmica de enfermagem do 5º período ao
realizar a consulta de puericultura bem como sua importância na assistência de
enfermagem. Métodos: O estudo foi realizado na Unidade Básica de Saúde João
Paulo II onde acontecem as atividades práticas da Disciplina Saúde da Criança e
do Adolescente do curso de Graduação de Enfermagem da Faculdade Integrada
Tiradentes (FITS). Foi realizado embasamento teórico a partir da revisão de
literatura, elaboração da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e
utilização da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem – CIPE
1.0, como referência para a construção dos planos de cuidados. Inicialmente a
abordagem direcionou-se à mãe através de entrevista baseada na ficha de
primeira consulta de enfermagem que foi fonte da coleta de dados para a
construção do Sumário de Situação deste relato, onde foi feito um levantamento
do histórico do paciente no qual constituiu de anamnese e exame físico,
componentes da etapa de Coleta de dados da SAE (Sistematização da
assistência de Enfermagem). Em seguida construiu-se um Plano de cuidados,
utilizando-se a nomenclatura da CIPE, Classificação Internacional para as
práticas de Enfermagem. Sumário de situação: Lactente, sexo feminino, 1 mês e
17 dias, nascido em 05 de fevereiro de 2010, compareceu hoje dia 22 de março
de 2010 com sua genitora, para a primeira consulta de puericultura. Histórico
perinatal: G2, P2, A0 – genitora fez uso de método contraceptivo e gravidez foi
planejada. Iniciou o pré-natal no segundo mês na Cruz Vermelha. Recebeu
orientações sobre aleitamento materno e preparo das mamas para lactação. O
parto foi cesariana a termo. Lactente nasceu com 2.270kg, estatura: 46 cm, PC:
33 cm, PT: 31cm. O internamento durou três dias. Segundo genitora, a criança
ficou dois dias no oxigênio e apresentou icterícia. O coto umbilical foi cuidado com
álcool a 70% e queda por volta do sétimo dia. Foi realizado teste do pezinho na
unidade João Paulo II com resultado dentro dos padrões adequados. Condições
sócio-econômicas: Mora em casa própria, de tijolo, com piso rústico e banheiro
interno, possui três cômodos (sala, quarto e cozinha). Lactente com os pais no
mesmo quarto em cama própria. A água da casa vem de poço, o esgoto é através
de fossa e o lixo é coletado. Eventualmente tem-se a presença de insetos e não
possui animais domésticos. Armazenamento de comida em geladeira, água para
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consumo é mineral. A casa recebe ventilação pela janela do quarto. Possui renda
familiar de dois salários mínimos. Genitora e marido trabalham. Não obteve
licença maternidade. Atualmente a criança fica com a mãe em casa. Segundo a
genitora há duas semanas iniciou leite Nan 1, cujo o preparo segue a orientação
da lata (uma medida para 30ml), intercalando com a amamentação, pois irá
retornar ao trabalho na próxima semana, ficando a lactente sob cuidados de uma
tia. Higieniza as mamadeiras com detergente de côco e água fervida. Oferece
água para a criança de três a quatro vezes ao dia. Eliminações fisiológicas
presentes e normais. Sono irregular à noite. Vacinação em dia. Não faz uso de
polivitamínicos. O banho de sol é feito diariamente às 5:30 da manhã. O banho é
realizado 3x ao dia com sabonete e xampu em todas as vezes. As roupas são
lavadas com sabão de côco e amaciante. Para planejamento familiar faz uso de
preservativos. Possui bom relacionamento familiar e seu filho mais velho vive com
a avó materna, pois é fruto de outro relacionamento. A criança se apresenta
calma e receptiva. Ao exame físico: P: 4.230 kg, Est.: 51cm, PC: 37cm, PT: 37cm,
Pabd: 38cm. Bom estado geral. Cabeça sem deformidades, couro cabeludo
íntegro e higienizado, fontanela anterior e posterior abertas, olhos, orelhas e boca
sem anormalidades. Face sem alterações. Pescoço sem alterações. Tórax
simétrico, sem alterações. Abdome globoso, cicatriz umbilical íntegra e
higienizada. Genitália: íntegra com presença de sujidades. Região anal sem
alterações. Membros superiores e inferiores normais. Pele e anexos: normais.
Unhas cortadas e higienizadas. Reflexos de preensão, galant, de moro e babinsk
presentes. Diagnósticos de enfermagem: Baixo peso período neonatal; Índice
de imunização positiva; primeira avaliação de puericultura no 1º mês positiva; prénatal iniciado dentro do 1º trimestre positivo; Apego mãe/filho positivo; vinculo
positivo; processo familiar positivo; padrão de sono comprometido; processo de
crescimento

próspero

atual,

desenvolvimento

infantil

nível

esperado;

desenvolvimento psicomotor nível esperado; reflexo de sucção normal; Padrão
alimentar comprometido; amamentação exclusiva interrompido; alimentar por
mamadeira comprometido; preparo de alimento nível esperado; cuidar de criança
interrompido; serviço de tratamento de resíduos baixo; processo do sistema
tegumentar comprometido; padrão de higiene comprometido. Intervenções de
enfermagem: verificar o peso em balança adequada; registrar peso no gráfico da
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caderneta da criança; Interpretar peso; Acompanhar peso de lactente nas
consultas de enfermagem; Incentivar a continuidade do aleitamento materno;
Elogiar e parabenizar a mãe por ter iniciado pré-natal no inicio da gravidez, por
manter a vacinação da criança atualizada e por comparecer a 1ª consulta de
puericultura no primeiro mês de vida do bebê; Motivar a voltar ao posto para as
próximas consultas, reforçando a importância das mesmas; Ensinar técnicas de
relaxamento aos pais para fazer em lactente à noite; Avaliar padrão de sono de
lactente na próxima consulta; Manter plano de cuidados de crescimento e
desenvolvimento; Oferecer conhecimento à família sobre saúde e processo
patológico da criança; Monitorar desenvolvimento infantil em cada consulta;
Motivar

a

continuidade

da

amamentação;

Orientar

a

importância

da

amamentação; Explicar técnicas de ordenha e armazenamento do leite; Instruir
sobre a escolha e o uso adequado de nutrição suplementar; Estreitar o
relacionamento mãe/filho/pai; Explicar sobre a importância da presença do
cuidador nas consultas; Priorizar o tempo quando estiver em casa a dar atenção
ao bebê; Reforçar quanto aos cuidados com higiene; Banhar o bebê com
sabonete uma vez ao dia sem o uso de xampu; Interromper o uso de amaciante
nas roupas. Considerações finais: O estudo mostrou a importância da
assistência de enfermagem na consulta de puericultura, no cuidado de lactentes e
acompanhamento do desenvolvimento de bebês saudáveis, tendo em vista a
prevenção de diversas doenças, proporcionando uma melhoria na qualidade de
vida. Neste sentido, a experiência foi muito valiosa por também contribuir para o
aprimoramento

de

conhecimentos

enquanto

acadêmica

de

enfermagem.

Referências: BLANK, D. A puericultura hoje: um enfoque apoiado em evidências.
Jornal

de

Pediatria

-

Vol.79,

Supl.1,

2003.

Disponível

em:

http://www.scielo.br/pdf/jped/v79s1/v79s1a03.pdf.> Acesso em: 24 out. 2010;
OLIVEIRA,

V.C.;

CADETTE,

M.M.M.

Anotações

do

enfermeiro

no

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Acta Paul Enferm.
v.

22,

n.

3.

2009.

p.

301-306.

Disponível

em:

http://www.scielo.br/pdf/ape/v22n3/a10v22n3.pdf.Acessoem: 24 out. 2010. VASC
ONCELOS, L.M. Puericultura: percepção de mães atendidas em unidade básica
de saúde em Sobral, ceará, Brasil. Revista de Enfermagem. UFPE online. 2010.
Julho/Setembro;

4(3):154-59.

Disponível

em:

EIXO I – Ciência, tecnologia e inovação para o cuidado de Enfermagem

908

http://www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/viewFile/1074/pdf_
148. Acesso em: 24 out. 2010.

Descritores: Cuidados de Enfermagem, Cuidado da Criança, Pediatria

EIXO I – Ciência, tecnologia e inovação para o cuidado de Enfermagem

909

A CRIANÇA POLITRAUMATIZADA: NOVAS DIRETRIZES NO
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA
Beck ARM
Silva JB
Leite TMC

Introdução: Na infância e na adolescência diversas ocorrências tendem a ser
causas de politraumatismos. A assistência à criança/adolescente numa dessas
situações deve ser sistematizada e multidisciplinar, onde cada elemento da
equipe precisa reconhecer e atuar em sua função, visando o restabelecimento
das funções vitais da criança. Para que este atendimento ocorra de forma segura
é importante que o enfermeiro esteja familiarizado com o processo de
crescimento e desenvolvimento da criança e atualizado sobre as diretrizes para o
atendimento da reanimação cardiopulmonar (RCP) na infância1. Objetivo: Dar
visibilidade às novas diretrizes no atendimento à criança politraumatizada e na
RCP pediátrica. Metodologia: Trata-se de um trabalho de revisão bibliográfica a
partir das duas últimas diretrizes da American Heart Association 20102/20053 e
em artigos publicados em periódicos indexados nas bases de dados Cumulative
Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL, SCOPUS e WEB OF
SCIENCE) no período de junho de 2005 a junho de 2011. Resultados:
Chamamos de avaliação primária aquela realizada no local do acidente ou na
admissão da criança no pronto socorro que visa sua estabilização ventilatória,
hemodinâmica e neurológica. Pelas novas diretrizes da Americam Heart
Association 20102, para RCP recomenda-se alteração na sequência de
procedimentos de A-B-C (via aérea, respiração, compressão torácica) para C-A-B
(compressão torácicas, via aérea, respiração) em adultos, crianças e bebês. O
Temática:
Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família nos
diversos ambientes e contextos.
Ana Raquel Medeiros Beck – Enfermeira. Mestre em Enfermagem e Doutora em Saúde da
Criança e do Adolescente pela Faculdade de Ciências Médicas (FCM/Unicamp). Docente do
Departamento de Enfermagem da São Paulo.
Juliana Bastoni da Silva – Enfermeira. Mestre em Enfermagem pela Universidade Estadual de
Campinas (FCM/Unicamp) Doutoranda da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo
(USP). Professora do Departamento de Enfermagem da (FCM/Unicamp).
Tânia Maria Coelho Leite – Enfermeira. Mestre em Enfermagem e Doutoranda do Departamento
de Enfermagem da (FCM/Unicamp). Docente do Colégio Técnico de Campinas da Unicamp, São
Paulo.

910

atendimento da RCP divide-se em cinco etapas (C, A, B, D, E). Esta diretriz
enfatiza RCP de alta qualidade. Na etapa C, encontra-se as maiores alterações, o
procedimento ver, sentir e ouvir foi removido. A palpação dos pulsos será
executada somente por profissionais e não deve exceder 10 segundos (crianças
maiores verifica-se pulso carotídeo, em lactentes, pulso braquial e femural). A
ênfase está nas compressões torácicas que devem ser efetivas, iniciadas o mais
rápido possível, para gerar fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, com
profundidade de duas polegadas (5cm) em crianças acima de um ano de idade e
uma e meia polegada (4cm em bebês ), realizadas no centro do tórax (entre os
mamilos), permitindo retorno total do tórax após a compressão. Para lactentes,
usar os dedos (médio e anular ou indicador e médio) para aplicar as compressões
ou a manobra do abraço. Em crianças acima de um ano até oito anos pode-se
utilizar compressão somente com uma mão ou segue-se a recomendação
utilizada para adultos e adolescentes, na qual utiliza-se as duas mãos para as
compressões. A frequência cardíaca foi alterada para no mínimo 100
compressões por minuto. O uso do desfibrilador automático externo (DEA) agora
inclui bebês. Iniciar o choque com 2J/kg, aumentar para 4J/kg não excedendo
10J/kg com pás posicionadas em qualquer local do tórax, preferencialmente pá
direita (esterno) e pá esquerda (lateral peito esquerdo). Após liberação da via
aérea (manobra de elevação do queixo ou tríplice) as compressões torácicas
devem ser interrompidas somente para ventilação (até que uma via definitiva seja
estabelecida ou até a chegada do resgate). A relação compressão-ventilação
deve ser de 30 compressões para duas ventilações quando um socorrista estiver
presente, independente da faixa etária e 15 compressões para duas ventilações
quando dois socorristas estiverem presentes, excluindo a faixa etária dos
adolescentes, para qual a relação também é 30:2. A cada dois minutos ou cinco
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ciclos a criança deve ser reavaliada2,3. Atentar para a adequada quantidade de ar
utilizado nas ventilações, deve ser suficiente apenas para elevar o tórax da
criança evitando ventilação excessiva. Cada ventilação deve durar um segundo
(oito a 10 ventilações por minuto). O enfermeiro deve estar atento aos sinais de
choque hipovolêmico. Lembrar que a pressão arterial se mantém através de
mecanismos compensatórios, como vasoconstrição periférica e taquicardia, sendo
a hipotensão um sinal tardio na criança. A equipe de enfermagem deve observar
o tamanho adequado do manguito e conhecer os valores pressóricos adequados
a cada faixa etária, além de observar a perfusão periférica, a temperatura das
extremidades, a coloração da pele e o pulso, puncionar duas veias calibrosas de
fácil acesso, realizar reposição volêmica rápida seguindo a orientação médica,
coletar sangue para hematócrito, hemoglobina e tipagem sanguínea, verificar
hematúria e controlar hemorragias com compressão direta4,5. As drogas e os
fluidos utilizados durante a RCP podem ser administrados por via endovenosa
periférica, intra-óssea, endovenosa central ou pelo tubo endotraqueal nesta
ordem, respeitando a orientação de três tentativas de acesso periférico ou 90
segundos sem sucesso4. A etapa A tem como objetivo a ventilação e oxigenação
adequadas com a devida proteção da coluna cervical. Se as vias aéreas
estiverem obstruídas, deve-se observar se há queda da língua devido ao
relaxamento da musculatura, presença de secreções, vômito, sangue ou corpo
estranho. Em toda criança politraumatizada deve-se suspeitar da ocorrência de
lesão medular, portanto, a imobilização da coluna cervical é imprescindível e deve
ser realizada com colar cervical adequado para a idade da criança, utilizando-se a
manobra

tríplice

(jaw

thrust),

colocando

coxins

laterais

para

impedir

movimentação lateral da cabeça. Estes procedimentos deverão ser realizados no
local do acidente e a criança, colocada em prancha própria para um transporte
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seguro. Na etapa B uma vez restabelecida a circulação monitorar a saturação
arterial da oxi-hemoglobina manter saturação em torno de 94%a 99% para evitar
hiperoxemia que acentua a lesão oxidativa2,4. A falência respiratória é a causa
mais frequente de PCR em pediatria sendo necessário o rápido reconhecimento
deste episódio. Crianças inconscientes ou com insuficiência respiratória devem
ser intubadas e, previamente ventiladas com o sistema bolsa-valva-máscara. Para
uma adequada expansão torácica é necessário um perfeito vedamento entre a
máscara e o rosto da criança e abertura efetiva da via aérea, através da manobra
jaw thrust4. A hiperinsuflação gástrica pode ocorrer, comprometendo a adequada
ventilação e favorecendo aspiração do conteúdo gástrico a sondagem gástrica,
deve ser utilizada para reduzir a pressão intra-abdominal e no músculo do
diafragma, melhorando a expansão torácica quando houver suspeita de lesão de
base de crânio introduzir a sonda via oral. Na recomendação de 20054 em relação
à intubação da criança foi sugerido o uso de tubos endotraqueais com balonete
para crianças acima de dois anos4 por oferecer certa proteção da via aérea contra
a aspiração de conteúdo gástrico e proporcionar uma ventilação mais eficaz. A
fórmula para se determinar o tamanho do tubo endotraqueal é: tubo endotraqueal
com balonete (mm) = (idade em anos/4) + 3 e, para tubo endotraqueal sem
balonete = (idade em anos/4) + 44 não houve alteração desta recomendação. Em
relação ao laringoscópio, para crianças até dois anos de idade ou < 20 Kg, utilizase a lâmina reta, enquanto para as maiores é indicado o uso da lâmina curva. Os
enfermeiros, bem como, os demais membros da equipe, devem estar aptos a
auxiliar no procedimento de intubação traqueal, testando previamente e
disponibilizando todo o material necessário para o procedimento, estabilizando a
cabeça da criança, auxiliando na aspiração de vias aéreas superiores,
monitorizando a frequência cardíaca e saturação de oxigênio da criança; e
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verificar o correto posicionamento do tubo, fixar a cânula com esparadrapo ou fita
adesiva própria e manter a criança confortável após o procedimento. A etapa D
está relacionada à avaliação rápida do estado neurológico da criança e à
detecção de alterações que possam indicar agravamento. É realizado um exame
neurológico sucinto com a avaliação das pupilas quanto à simetria e a
fotorreação, juntamente com a avaliação do nível de consciência, utilizando-se a
Escala de Coma de Glasgow de acordo com a faixa etária da criança4,5.
Resumidamente podemos avaliar a criança através do “AVDI” (alerta, resposta
verbal e reflexo pupilar, dor, inconsciente)5. Na etapa E, a criança deve ser
totalmente desnudada para uma avaliação de todas as lesões existentes isto é
particularmente importante porque, neste caso, a criança consome muita energia
e oxigênio, podendo ocorrer apnéia, acidose metabólica, diminuição do débito
cardíaco, entre outras complicações. Recomenda-se hipotermia terapêutica pósressuscitação para proteger o cérebro de lesões2,4. Conclusão: O atendimento
eficaz de uma criança/adolescente politraumatizado é possível com uma interação
harmoniosa entre os diferentes profissionais envolvidos e uma organização
sistemática, onde cada um execute com precisão suas funções. O enfermeiro que
atua na emergência necessita de treinamento e capacitação contínua, deve
manter os manuais de normas e rotinas da unidade atualizados e garantir que
toda a equipe tenha acesso. Cabe ao enfermeiro gerenciar a equipe e os recursos
materiais, bem como observar se o atendimento está ocorrendo de maneira
humanizada. Todos esses fatores contemplados contribuem para um melhor
prognóstico da criança, com menor custo social.
Palavras-chave: enfermagem pediátrica, primeiros socorros, ressuscitação
cardiopulmonar.
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A CRIANÇA PORTADORA DE DOENÇA CRÔNICA E SUA FAMILIA:
UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Ichikawa CRF1, Bousso RS2, Candido LK3, Crivilim DA3
Introdução: A família vem sendo considerada como parte integrante no cuidado
em saúde, principalmente em se tratar da saúde da criança. Diante dos avanços
tecnológicos e do aumento do número de crianças portadoras de doenças
crônicas, cresce cada vez mais o interesse em estudar estas crianças e suas
famílias. Atualmente estima-se que 20-30% das crianças e adolescentes dos EUA
sofram de alguma doença crônica ou de condição crônica de saúde. Essas
condições podem afetar as crianças ao longo de suas vidas e também afetam a
unidade familiar ¹’². O aumento dos cuidados necessários no dia-a-dia, as
atividades complexas para o manejo da doença, o estilo de vida e a dinâmica
familiar, individual ou coletiva, podem influenciar os resultados de saúde, a longo
prazo ¹. A maioria dessas crianças vivem em casa e isso causa um grande
impacto sobre o sistema familiar, não obstante a necessidade do serviço de
saúde ². As grandes distinções do curso da vida com a doença crônica devem ser
descritas evidenciando a importância de esclarecer o relacionamento entre a
doença e o ciclo de vida familiar, considerando a interface da doença e sua
relação com o indivíduo e sua família ³. Diante desta problemática utilizou-se
como questão norteadora desta pesquisa: Como a família maneja a criança com
doença crônica? Objetivos: Essa pesquisa teve como objetivo buscar e avaliar
evidências disponíveis na literatura sobre como a família maneja a criança com
doença crônica. Método: Para realização deste trabalho utilizou-se a revisão
integrativa de literatura. As etapas cumpridas para atingir o objetivo proposto
foram: identificação do problema de pesquisa, que incluiu a elaboração da
questão norteadora, estabelecimento de palavras-chaves e dos critérios de
inclusão e exclusão dos artigos; a seleção dos artigos; definição das informações
a serem extraídas dos trabalhos revisados (objetivos, metodologia e principais
conclusões), análise dos artigos, discussão e interpretação dos resultados e,
realizar a síntese do conhecimento. Os critérios de inclusão dos artigos foram: a
publicação deveria conter como temática de estudo questões sobre família ou
familiares de criança com doença crônica; ter a criança ou a família como objeto
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de estudo; publicações nos idiomas inglês e português publicadas no período de
janeiro de 2000 a junho de 2011; publicações com resumo disponíveis e
indexados nas bases MEDLINE, SCIELO, LILACS. A busca foi realizada pelo
acesso online, utilizando-se as palavras criança, família e doença crônica, foram
encontrados 1200 artigos, dos quais 121 apresentavam-se na íntegra, sendo 77
em inglês e 37 em português, porém destes, 24 abrangeram os critérios de
inclusão. Os critérios de exclusão foram: publicações que os resumos não
estavam disponíveis on-line e que não se enquadravam nos critérios acima
mencionados, bem como textos selecionados após a leitura do resumo, porém
que não foram localizados na íntegra. Para a seleção das publicações, leu-se
cada título e resumo exaustivamente para confirmar se eles contemplavam a
pergunta norteadora desta investigação e se atendiam aos critérios de inclusão e
exclusão estabelecidos. Resultados: O controle e o manejo da doença crônica
estão relacionados ao preparo e à confiança que a família possui em relação à
doença, porém, esse controle pode ser influenciado pelo estágio em que a
doença se encontra ³. Tanto a família como a criança doente passam por
processos de adaptação, tendo de elaborar estratégias de enfrentamento para
administrar e lidar com as mudanças ocorridas; assim sendo, cada um deles
vivencia esse processo de forma diferente. Essas alterações acabam impondo
mudanças na vida da família, alterações estas que propiciam readaptações. A
doença exige mobilização da família, e com o aparecimento da doença, algumas
famílias se mostram mais capacitadas a tolerar as mudanças, e com isso
assumem funções, resolvem problemas eficazmente, e são capazes de utilizar
recursos externos ³. A família e a criança enfrentam problemas como longos
períodos de hospitalização, reinternações frequentes, terapêutica agressiva, com
sérios efeitos indesejáveis advindos do próprio tratamento, dificuldades pela
separação dos membros da família durante as internações, interrupção das
atividades diárias, limitações na compreensão do diagnóstico, desajuste
financeiro, angústia, dor, sofrimento e o medo constante da possibilidade de
morte 4. A família busca adaptar-se à realidade da doença e reorganizar-se para
enfrentar esta experiência de viver e conviver com a doença crônica, por isso a
necessidade de adaptações e redefinições de papéis, a fim de reconstruir a sua
identidade como grupo familiar ³. Ter um filho com doença crônica faz com que a
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família experiencie períodos de ansiedade, o que pode ser minimizado quando
esta é preparada para realizar os cuidados com a criança ⁵. A doença faz parte do
contexto familiar e, assim, modifica as relações de todos os seus membros ⁵.
Algumas famílias fortalecem suas relações com a doença da criança, tornando
mais sólidas as relações entre os pais, entre os filhos e entre outros membros da
família. Constroem-se relações de cumplicidade, de auxílio e de respeito como
enfrentamento dos períodos de crise. A família deve ser auxiliada e estimulada a
adquirir o controle da situação de doença da sua criança, através da busca de
suas próprias demandas e desafios em cada etapa do processo. A enfermagem
precisa desenvolver métodos de abordagem que englobem as suas necessidades
de assistência, particularizando o cuidado de acordo com a singularidade de cada
caso e evitando estereótipos ou preconceitos, os quais se referem tanto às
incapacidades da criança, quanto às limitações dos pais em encontrarem formas
para lidar com dificuldades no processo de crescimento e desenvolvimento da
criança 4. Conclusão: A família constitui parte importante do cuidado em saúde de
crianças com doenças crônicas, sendo considerada membro da equipe de saúde,
por ser a responsável pelo cuidado. Pouco se sabe sobre a forma como a família
maneja o dia-a-dia da criança portadora de doença crônica. Faz-se necessário
que profissionais de saúde voltem cada vez mais seu olhar às famílias, pois
somente

conhecendo

esta

dinâmica

familiar,

tornar-se-á

possível

a

implementação de estratégias na enfermagem com o objetivo de encorajá-la no
enfrentamento da doença e a minimizar a carga que a doença da criança produz
na família. Constata-se também, a necessidade da realização de novas pesquisas
que contribuam com a construção de novos conceitos que favoreçam a
assistência à família da criança com doença crônica.
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A DIALÓGICA INDIVÍDUO-EQUIPE-INSTITUIÇÃO NO CUIDADO DO
ADOLESCENTE COM CÂNCER
Menossi, MJ*; Zorzo, JCC**; Gilbert, MJ***; Corrêa, AK****; Lima, RAG*****
Introdução: A ocorrência do câncer na adolescência é rara, com as taxas de
incidência variando mundialmente de 90 a 300 por milhão para o sexo masculino e
de 88 a 270 por milhão para o sexo feminino1, correspondendo de 2 a 3% de todos
os tumores malignos2.Todavia, o câncer infanto-juvenil representa um problema de
saúde no Brasil, pois, é a primeira causa de morte por doença nesta população3.
Deste modo, faz sentido buscar compreender aspectos que possibilitem construir
práticas de cuidado que respondam às necessidades dos sujeitos singulares que
vivenciam esta situação. O adoecimento pelo câncer na adolescência acrescenta
novas dimensões a esta fase do ciclo vital, uma vez que os adolescentes são
forçados a enfrentar limitações impostas pelo tratamento agressivo e doloroso e a se
adaptar às restrições tanto de atividades quanto de relacionamentos4. Neste estudo,
o cuidado do adolescente com câncer é enfocado como um fenômeno complexo,
cuja compreensão requer o olhar para as múltiplas dimensões que o compõe, ou
seja, indivíduos em um momento peculiar de seu desenvolvimento (a adolescência),
com demandas específicas, inseridos em uma unidade familiar e social, vivenciando
uma doença grave, que os aproximam cotidianamente de uma equipe de
profissionais com diferentes formações e diversos enfoques no cuidado. OBJETIVO:
Compreender a configuração do cuidado do adolescente com câncer, a luz do
referencial teórico da complexidade, focalizando especificamente o contexto da
hospitalização. MÉTODO: Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, foi realizada
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com fundamentação nas idéias acerca da complexidade tratadas por Edgar Morin5,
pensador francês

que defende a necessidade de um modo de pensar

multidimensional, em consonância com a complexidade da realidade. Participaram
do estudo doze adolescentes (com idade entre 12 e 18 anos), de ambos os sexos,
com diferentes diagnósticos (Leucemias; Linfoma não Hodking; Tumores Ósseos
Tumores de Sistema Nervoso Central e Tumor Desmoplásico de pequenas células) e
nas diferentes fases do processo diagnóstico-terapêutico (diagnóstico, terapêutica,
recidiva, estágio avançado da doença e sobrevivência), atendidos no Serviço de
Onco-hematologia Pediátrica de um hospital escola do interior do estado de São
Paulo, 14 familiares (dois pais, nove mães e três irmãos) além de 25 integrantes da
equipe de saúde responsável pelo atendimento desta clientela (oito médicos, cinco
enfermeiras, seis auxiliares de enfermagem, duas assistentes sociais, dois
psicólogos, uma nutricionista e uma terapeuta ocupacional). A coleta de dados foi
conduzida mediante entrevistas com os adolescentes, seus familiares e com os
profissionais responsáveis pelo seu atendimento. A análise compreensiva dos dados
foi desenvolvida, buscando preservar a sua característica multidimensional,
considerando as distintas perspectivas, envolvidas no contexto do estudo, bem como
o conjunto e suas relações, reconhecendo a complexidade do todo. A análise dos
dados resultou na tessitura de três temas: a dialógica racionalidade técnicaafetividade, a dialógica vida-morte e a dialógica indivíduo-equipe-instituição no
cuidado do adolescente com câncer. Essas partes ou temas têm pontos de contato
que se articulam e, ao serem tecidos, apontam peculiaridades do fenômeno
complexo em questão: a configuração do cuidado do adolescente com câncer, ou
seja, embora tais temas estejam interconectados entre si, apresentam algumas
singularidades que nos permitem discuti-los em momentos distintos. Neste estudo, a
discussão dos dados empíricos é conduzida pela dialógica indivíduo-equipeinstituição no cuidado do adolescente com câncer. RESULTADOS E DISCUSSÃO:
A dialógica indivíduo-equipe-instituição refere-se especificamente à atuação da
equipe de profissionais e organização dos serviços de saúde no cuidado do
adolescente com câncer, sendo enfocados o conjunto de inter-retroações que se
processam neste contexto de cuidado. A construção do cuidado do adolescente com

921

câncer é uma ação marcada por imprevisibilidade, envolvendo o trabalho da equipe
que se configura em uma instituição, inserida no contexto do sistema de saúde. A
instituição, ao mesmo tempo, de modo complementar e antagônico, abre espaço,
mas também limita a atuação dos profissionais como equipe de trabalho, tendo em
vista, por exemplo, a presença da hierarquia, das especializações, da fragmentação
do trabalho e da centralização. Trata-se, pois, de uma relação dialógica indíviduoequipe-instituição que pode, conforme as configurações possíveis e imprevisíveis,
desenhar possibilidades várias de cuidado ao adolescente com câncer, ora
aproximando-se, ora afastando-se, seja das intenções individuais, institucionais, e
mesmo do sistema de saúde. No contexto deste estudo, são apontados alguns
desafios vivenciados pelos profissionais, no sentido de construírem uma proposta de
atuação interdisciplinar em uma instituição, com organização departamental, em que
predomina a lógica da centralização, da hierarquia, da especialização e da
fragmentação do trabalho. A necessidade da articulação entre os profissionais é
contemplada em seus relatos que apontam a comunicação como um aspecto
relevante do cuidado, tanto no sentido de estabelecer a melhor conduta, de ampliar o
cuidado para além da dimensão da doença como também relacionado ao suporte
psicológico à própria equipe. Outro aspecto relevante, diz respeito à formação dos
profissionais de diferentes áreas que integram a equipe multiprofissional responsável
por esse cuidado. Alguns pontos são colocados em foco neste estudo, como a
formação generalista e especialista, a consideração dos aspectos emocionais na
formação do estudante, as formas de organização do processo ensino-aprendizagem
quanto a conteúdos, estratégias e modos de articulação teoria-prática e a inserção
da temática da morte no currículo. A questão da comunicação com o adolescente é
apontada também como uma dimensão fundamental do cuidado, na perspectiva dos
adolescentes, familiares e profissionais. É por meio desta dimensão que se pode
determinar tanto a construção do vínculo e relações de confiança quanto também
gerar obstáculos, se não realizada de forma adequada. Os profissionais também
apontam outras dimensões que devem ser consideradas no cuidado aos
adolescentes, tendo em vista as características próprias desta fase do ciclo vital
relacionadas, por exemplo, ao lazer, estudo, trabalho, família, sexualidade e as
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oscilações frequentes de humor, gerando a necessidade de compor um cuidado
singular, não passível de padronizações. Nesse contexto, é fundamental à equipe
cuidar do adolescente com câncer, compondo estratégias, construindo de modo
compartilhado com o adolescente e família, um projeto de cuidado que seja
permanentemente reconstruído em ações que possibilitem a vida do modo como se
apresenta e mesmo o acolhimento da morte. CONCLUSÕES: Investir na articulação
dos saberes e práticas dos profissionais, na construção coletiva do trabalho é
primordial, tanto para que os profissionais compartilhem seus conhecimentos e
experiências, com a intenção de construirem um projeto de cuidado, como para
viabilizarem estratégias concretas de cuidado que envolvam as dimensões biológica,
psicológica e sociocultural que, se articuladas, respondam a algumas demandas do
cuidado, considerando a complexidade da condição humana. Para tal, é importante
que se transcenda às especializações disciplinares, sem negá-las, mas articulandoas em prol de uma visão mais ampla da realidade do cuidado do adolescente com
câncer em sua complexidade. Essa articulação implica que os profissionais
construam um processo comunicativo efetivo que pode permitir um compartilhar de
nossa subjetividade, em uma lógica compreensiva, ou seja, que concebe o outro
como sujeito. Desse modo, para que a equipe realmente considere o adolescente
como sujeito, é necessário que também os profissionais se reconheçam uns aos
outros como sujeitos. Isso se faz fundamental, inclusive, considerando a atuação da
equipe em contexto institucionalizado, no qual predominam a lógica da hierarquia, a
centralização e a especialização. Considerando a dialógica indivíduo-equipeinstituição, há limitações ao trabalho da equipe em prol do cuidado, todavia, há
também possibilidades de criação de novos modos de cuidar para além dos
elementos da racionalidade presentes na instituição. É possível ao profissional
constituir um trabalho criador que, inclusive, questione os excessos de racionalidade
e possibilite que a condição humana seja considerada, o que significa incluir o outro,
o adolescente e a família, valorizando a sensibilidade, o diálogo e a construção de
relações de confiança e incorporando também as incertezas do processo. Trata-se,
pois, de fortalecer o trabalho articulado que extrapole iniciativas individuais dos
profissionais, constituindo-se na construção compartilhada de projetos de cuidado.
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Cabe considerar que qualificar o cuidado do adolescente com câncer também
extrapola o âmbito do hospital terciário, envolvendo os demais níveis de atenção do
sistema de saúde. Para tal é preciso investimento dos profissionais e da instituição
na construção mais efetiva de uma rede de cuidados em um sistema que seja mais
integrado, inclusive considerando propostas de intersetorialidade, pois o cuidado do
adolescente envolve também as condições de suas vidas e de seus familiares. Isso
mostra, à luz do paradigma da complexidade, que ações de distintas dimensões,
como políticas, organizacionais e relacionais, precisam ser congregadas, na
perspectiva de efetivar um cuidado resolutivo e acolhedor.
Descritores: Adolescente, Câncer, Complexidade.
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A DOR DO RECEM NASCIDO: AVALIAÇÃO DO PONTO DE VISTA
ÉTICO DO CUIDADO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.1
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INTRODUÇÃO: Na década de 1990 , podem – se constatar progressivas
mudanças nas atitudes e nas recomendações para a prática profissional quanto
ao manejo da dor neonatal e das suas conseqüências a curto , médio e longo
prazo ( CRISTOFFEL MM; SILVA; 2002 ). A partir de 2000, para prevenir e
controlar a dor e o estresse do RN, a academia americana de pediatria e a
Sociedade Canadense de pediatria Elabora um congresso internacional de dor.
(PEDIATRIAS., 2000). Embora a comunidade médica aceite, atualmente, que o
recém – nascido seja capaz de sentir dor e de responder ao estimulo nociceptivo
por meio de alterações orgânicas, fisiológicas e comportamentais ( ANAND KJS ;
et aL 1997 ). Observa – se de maneira geral, a pouca utilização da analgesia nas
unidades de terapia intensiva neonatal. ( PORTER FL , et aL 1997). Esse lapso
entre o conhecimento e a conduta clinica deve – se a falhas na incorporação dos
conhecimentos científicos a respeito da presença do diagnóstico e do tratamento
da dor na prática diária dos profissionais de saúde. ( LANDER J ; PAIN , 1990).
Prevenir e tratar a dor eficazmente é um dever dos profissionais de saúde e um
direito dos que dela sofrem. ( STROMBERG ; VEGA, 2003 ). No RN a dor traz
dificuldade particulares e acrescida aos profissionais de saúde, em contraposição
com o conceito antigo de insensibilidade a dor, o RN é hiperálgico ( FRANCK , ET
AL , 2000 ). A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável,
associada a uma lesão tecidual real. Mesmo as crianças verbalizam a dor,
associando – a em geral ao objeto agressor. A dor dos sujeitos que não podem

1 Relator Acadêmico de enfermagem do IFES, 2 Acadêmicos de enfermagem do IFES, 3 Orientadora
Enfermeira, mestre em enfermagem, docente do IFES.
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exprimi – las através de palavras torna – se um fenômeno a parte. (ALS; et al ,
2004 ). Dessa forma, a dor neonatal merece atenção diferenciada, pois, além
desse sujeito não a expressarem verbalmente, suas manifestações são distintas
das demais faixas etárias (GUINSBURG, 1999). Em bebês submetidos á
ventilação pulmonar mecânica (VPM), a aspiração de secreções intratraqueais
para manutenção da permeabilidade da cânula tornou-se rotina nas unidades de
terapia intensiva neonatal (UTIN), devido o risco de obstrução por rolha de
secreções (SOUSA , 2000 ). Dentre esses instrumentos, a Escala de Avaliação da
Dor Neonatal (Neonatal Infant Pain Scale – NIPS) é uma das mais utilizadas pelos
profissionais de UTIN (CRESCÊNCIO et AL , 2009). Uma das questões mais
importantes deste campo de conhecimentos diz respeito a dificuldade de
avaliação e mensuração da dor no neonato, constituindo – se em um dos maiores
obstáculos para o tratamento adequado da dor nas unidades de cuidados
intensivos neonatais (UCINS) . Isso deve a ausência da comunicação verbal
desses pacientes, dos seus diferentes níveis cognitivos e das suas reações
similares aos inúmeros tipos de estímulos, tornando subjetiva a mensuração da
dor, sendo assim, a disponibilidade de métodos para o tratamento adequado da
mesma e a garantia de uma assistência mais humanizada (PEREIRA ALST;
GUINSBURG; 1999). OBJETIVOS :Objetivo Geral: Identificar os conceitos
gerais em relação á dor neonatal.Objetivos Específicos: Compreender as bases
anatômicas e fisiológicas da dor neonatal,

e a epidemiologia da dor aguda

receptiva nas unidades neonatais; Avaliar os sinais objetivos e subjetivos da dor
neonatal por meio de escalas e caracterizar a dor como quinto sinal vital;
Conhecer medidas não farmacológicas e farmacológicas para o alivio da dor
neonatal, identificando competências e habilidades da enfermagem nos cuidados
para o alivio da dor no RN. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica que foram utilizadas as bases de dados online Lilac, Scielo, Birene.
Posteriormente foi realizada uma busca sobre a produção do conhecimento
referente, A Dor do recém-nascido, tendo como objetivo identificar os conceitos
gerais em relação à dor neonatal através da revisão de literatura sobre o tema. Ao
final foram selecionados 17 artigos, sendo organizados em fichas nas quais
constatavam dados de identificação dos artigos e uma síntese para aprender as
concepções sobre a Dor do Recém-nascido, avaliação do principio Ético do
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cuidado de Enfermagem. RESULTADOS: A concepção de um adequado controle
e alivio da dor e dos demais sintomas como foco principal dos cuidados da dor do
recém-nascido emergiu em todos os textos pesquisados. A dor ocorre em
indivíduos que vivenciam uma série de desconforto de caráter físico, psíquico,
social e espiritual, tais como lesões cutâneas entre outras. Sabemos, na prática,
que uma dor mal controlada causa impacto além do âmbito físico, tanto para o
individuo doente, quanto para a família e os profissionais de saúde. Desse modo,
o controle e alivio da dor e dos demais sintomas é um direito do individuo e um
dever dos profissionais, que devem criar estratégias para diminuir o sofrimento
provocado por este quadro. Quanto às questões éticas nos textos pesquisados
surgiram inúmeras reflexões de caráter ético que permeiam os cuidados da dor do
recém-nascido, deve ser considerada e tratada, visto que dor aumenta a
morbidade, dificulta a restauração de processos mórbidos clínicos ou cirúrgicos,
além de causar reorganização estrutural permanente e funcional das vias
nervosas nociceptivas. Os autores reconhecem que os profissionais médicos
demonstram, ainda, pouco conhecimento da dor no período neonatal, havendo,
então a necessidade de treinamento continuo para os profissionais de saúde que
atuam com esta população. CONCLUSÃO: Apesar de o aumento de
conhecimento e do aperfeiçoamento de opções terapêuticas para o alivio da dor
em RNs. O seu manejo permanece inadequado, a dor deve ser avaliada e tratada
adequadamente de acordo com a Resolução nº41/95. Art. 7º, que trata dos
Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizado. Na qual consta que a criança
tem o direito de não sentir dor quando há meios de evitá-la. Reforça – se a
importância da equipe de enfermagem integrar em sua prática profissional os
resultados das pesquisas clinica sobre a dor no RN, uma vez que medidas não
farmacológicas

podem

ser

realizadas

com

autonomia

pela

equipe

em

procedimentos de rotina. Faz-se necessário incorporar a avaliação da dor como
quinto sinal vital, assim, as intervenções serão apropriadas para controle da dor,
quando necessário. O primeiro passo para esse controle é a avaliação e o registro
da dor no prontuário sistematicamente. E destaca-se a importância de encorajar a
participação dos pais no cuidado e incentivá-las a minimizar a separação do lar e
a adaptação da hospitalização da criança para prestar um cuidado de qualidade,
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criando um clima de confiança entre os profissionais de enfermagem, a criança e
sua família.
DeCS: Dor; Neonatal; Enfermagem
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A EFICÁCIA DA TERAPIA DE REPOSIÇÃO ENZIMÁTICA PARA
CRIANÇAS PORTADORAS DE MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO I, II
E VI: VISÃO DO ENFERMEIRO E FAMILIARES.

Lima LA*
Guimarães ML+

RESUMO

Introdução: As mucopolissacaridoses (MPS) pertencem ao grupo das doenças
de depósito lisossômico (DDL), e são decorrentes de alterações genéticas que
provoca a deficiência de uma ou mais enzimas lisossômicas, responsáveis pela
quebra dos glicosaminoglicanos (GAGs). Os GAGs são grandes moléculas de
açúcar, importantes na formação dos tecidos e do fluído que envolve as
articulações. O acumulo progressivo desse substrato nos lisossomos, acarreta
danos à célula e conseqüentemente ao órgão afetado, desenvolvendo graves
comprometimentos, físico e mental ao organismo. Existem vários tipos e subtipos
de MPSs e “estima-se que a incidência conjunta desse grupo de doenças seja de
1:25.000 recém-nascidos vivos” segundo os autores Turra e Schwartz (2009). No
Brasil existem 891 casos de MPS registrados, segundo informação da Rede MPS;
em Pernambuco são 40 casos. A criança portadora de MPS geralmente nasce
normal e no decorrer dos meses com o progressivo acúmulo desse substrato, os
sinais e sintomas vão surgindo e confundem-se com a sintomatologia de outras
patologias comuns como: resfriados, gripes, dispnéia, hérnia. O desenvolvimento
de características específicas da doença vai surgindo aos poucos como: rinorréia,
fácies características, disostose óssea, rigidez das articulações, déficit de
crescimento, mãos em garra entre outros, levando a criança portadora dessa
síndrome a um acompanhamento multidisciplinar logo após os primeiros meses
de vida. Essa desordem provocada no organismo muitas vezes não é percebida
pelos especialistas por se tratar de uma doença rara, e pouco conhecida; portanto
o diagnóstico é difícil, principalmente por falta da suspeita clínica. O pequeno
número de laboratórios especializados também dificulta a realização de exames
que confirmem precocemente o diagnóstico. É importante lembrar que o
*Enfermeira, especialista em Onco-Hematologia Pediátrica; especialista em Educação Profissional na Área
de Saúde: Enfermagem; especialista em Programas de Saúde da Família. Gerente de enfermagem da
Pediatria Clínica e Cirúrgica do Hospital Barão de Lucena ( HBL-PE).
+Enfermeira pela UFPE, especialista em estomaterapia; enfermeira coordenadora do Centro de Tratamento
de erros inatos do metabolismo (CETREIM-HBL), enfermeira assistente da Pediatria Cirúrgica do HBL-PE.
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tratamento deve ser iniciado o mais cedo possível para que se possa evitar o
acúmulo progressivo do substrato ocasionando grave comprometimento ao
organismo. O Objetivo deste estudo é divulgar a terapia de reposição enzimática
e os benefícios do tratamento através da visão da enfermagem e familiares
visando

sensibilizar

a

equipe

multidisciplinar

e

autoridades

políticas.

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, com abordagem
quantitativa e qualitativa de uma série de casos de pacientes pediátricos,
portadores de Doenças de Depósito Lisossômico. A população de estudo foi
composta de 15 pacientes com MPSs (sendo 1 de MPS I, 4 de MPS II e 10 de
MPS VI), com idade de 02 aos 13 anos, de ambos os sexos atendidos no Centro
de Tratamento de Erros Inatos do Metabolismo(CETREIM), do Hospital Barão de
Lucena, Recife-PE, a partir do ano de 2007. Foram realizadas entrevistas a partir
de questionário organizado e dirigido com perguntas abertas e fechadas aos
responsáveis dos pacientes. A Pesquisa foi realizada após aprovação do Comitê
de Ética em Pesquisa do Centro de Saúde Amaury de Medeiros (CISAM) e do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido lido e autorizado voluntariamente
pelos responsáveis das crianças para a entrevista. Os dados foram digitados e
analisados utilizando o programa Excel 2007. Resultados: Na população de
estudo houve predomínio da MPS tipo VI correspondendo a 67% da amostra o
que confirma Gomes et al (2011) que

a prevalência da MPS VI e maior no

nordeste. Seguido de MPS II com 26% e por ultimo, MPS I correspondendo a 7%.
Do total da amostra estudada houve um prevalência do sexo masculino 67%
.Dividindo por tipo de MPS observamos que na MPS VI há um maior percentual
de homens 60% e 40% são mulheres; na MPS II 100% da amostra são homens
e por ser uma doença ligada ao cromossomo X, o risco de nascer um filho homem
doente e de 50% em cada gestação; na MPS I 100% são mulheres. Quanto ao
local de moradia 60% vivem na região metropolitana e 40% na zona rural. A renda
familiar encontrada foi: 67% dos pacientes vivem em meio à família que recebem
menos que 3 salários mínimos, 7% recebem 3 salários mínimos e 26% recebem
mais de 3 salários mínimos; por se tratar de uma patologia que necessita de um
acompanhamento

multidisciplinar

com

consultas

freqüentes

aos

vários

especialistas e Terapia de Reposição Enzimática (TRE) semanais, à baixa renda
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e um fator que dificulta o bom andamento do tratamento; sendo necessário o
apoio das Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios.

Quanto ao

rendimento escolar na MPS VI 80% dos pacientes estudam e 20% não estudam
porque não estão em idade escolar; dos que estudam 75% apresentam melhora
no desempenho escolar com a TRE e 25% mantiveram seu rendimento. Na MPS
II 50% estudam; dos que estudam 50% referiram melhora do rendimento escolar
com a TRE; na MPS I não referiu melhora nem piora no rendimento escolar com a
TRE. Quanto à idade dos primeiros sinais e sintomas 80% referiram que foram
surgindo nos primeiros dois anos de vida e 20% referiram iniciar entre dois e cinco
anos de vida, conforme mostra estudos realizados. Dos que referiram vários
internamentos antes da TRE 100% afirmaram ter diminuído este numero com a
TRE. Todos os entrevistados afirmaram ter melhorado a qualidade de vida dos
pacientes, devido à diminuição e/ou desaparecimento de alguns sinais e
sintomas. Quando perguntamos aos responsáveis pelos pacientes qual sua maior
preocupação em relação ao tratamento 87% disseram ser a interrupção do
mesmo, 7% disseram que sua maior preocupação é o comprometimento do
Sistema Nervoso pela doença e 7% disseram que sua maior preocupação é a
falta de incentivo às pesquisas genéticas. Conclusão: A TRE e um tratamento de
alto custo, como foi citado anteriormente, os responsáveis devem entrar na justiça
para adquirir a medicação, pois a mesma não faz parte da lista de medicações
especiais do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao longo dos anos adquirimos
experiência assistindo os pacientes com doenças de depósito lisossômico (DDL).
Ao analisar os dados coletados por meio de entrevistas com os responsáveis dos
pacientes ,observamos que os resultados estão de acordo com a nossa pratica
clínica. Quando recebemos o paciente para coletar os exames para confirmação
diagnostica detectamos o grau de comprometimento físico e mental, com a vinda
dele para a primeira infusão observamos piora do quadro clinico, decorrente da
demora para iniciar o tratamento. Após iniciar a TRE com poucas semanas de
infusões percebemos a diminuição de algumas complicações como: diminuição
da irritabilidade, da rinorréia, das infiltrações dos tecidos pelos depósitos dos
GAGs, do desconforto respiratório. No decorrer do tratamento, as complicações
vão diminuindo ou estacionando; deixando as crianças mais dispostas, alegres e
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cooperativas. Essa melhora da qualidade de vida é percebida e relatada pela
família, que tem consciência que é apenas um tratamento e não a cura. Diante do
exposto concluímos que a eficácia é comprovada e a TRE não pode faltar para os
pacientes, pois o tratamento é assegurado pela Lei Nº.8069, de 13 de julho de
1990 sancionada pelo Pres. Luiz Inácio Lula da Silva em 2005, que explicita o
direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais
publicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso,
em condições dignas de existência. Portanto a lei deve ser comprida e as
autoridades devem elaborar uma política publica voltada para os portadores de
MPSs, para que o tratamento seja iniciado o mais precoce possível, reduzindo as
complicações e consequentemente os freqüentes internamentos geradores de
altos gastos ao serviço publico.
Palavras Chave: Mucopolissacaridose, doenças genéticas raras, doenças de
depósito lisossômico.
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A EFICÁCIA DO PLANEJAMENTO FAMILIAR COM CONTRIBUIÇÃO
DA ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Leitão AS1
Freitas DS¹
Oliveira LP²
Silva VM¹
Rabêlo PCC³
INTRODUÇÃO: A constante preocupação com a quantidade de filhos e quando
tê-los é um assunto cada vez mais frequente. Assuntos como o crescimento da
inserção da mulher no mercado de trabalho, dificuldades financeiras e sociais e a
participação masculina no planejamento familiar fazem com que mulheres e
casais adiem a maternidade e a paternidade e optem pela contracepção1. O
planejamento familiar no Brasil é enquadrado como responsabilidade de todos os
níveis de atenção em saúde, porém o seu desenvolvimento é realizado,
principalmente, na Atenção Básica, pela Estratégia de Saúde da Família, que
engloba dentro de suas diretrizes, a participação comunitária, fator que possibilita
identificar e atender necessidades das pessoas. Desse modo, os clientes podem
fiscalizar e controlar as ações de saúde, buscando a reconstrução de práticas, o
atendimento visando às expectativas e necessidades, além de obrigar o
funcionamento correto dos serviços oferecidos na Unidade e a avaliação dos
gestores na qualidade da atenção ofertada2. Os profissionais de saúde e sua
responsabilidade no campo do planejamento familiar estão amparados na
Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 7º, cuja recomendação é uma
assistência embasada no princípio da paternidade responsável e no direito de
livre escolha dos indivíduos e/ou casais. Logo, as ações ofertadas à contracepção
têm como pressuposto a oferta dos métodos anticoncepcionais aprovados no
País, para garantir à mulher, homem ou casal a possibilidade de livre escolha.

1

Acadêmica de Enfermagem do 7º período da Universidade Federal do Maranhão
– UFMA.
2
Acadêmica de Enfermagem do 7º período da Universidade Federal do Maranhão
- UFMA, monitora bolsista do PET-Saúde/Saúde da Família.
3
Professora Assistente do Departamento de Enfermagem da Universidade
Federal do Maranhão – UFMA.
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Atualmente estão disponíveis e autorizados no Brasil vários métodos que incluem
os comportamentais, hormonais orais e injetáveis, preservativo masculino e
feminino, diafragma, espermicida, DIU, laqueadura e vasectomia3. É de suma
importância passar a informação adequada sobre todos os métodos oferecidos no
planejamento familiar, pois possibilitará ao usuário exercer seus direitos,
reconhecer e avaliar métodos contraceptivos e fazer escolhas com autonomia,
inserindo neste contexto além da demonstração do uso sua eficácia e
probabilidade de falhas, a saúde sexual e reprodutiva2. Dentro dessas ações, o
enfermeiro encontra-se em uma posição importante para auxiliar, demostrar e
orientar os casais a compreenderem as opções de métodos contraceptivos
disponíveis1. Tendo em vista a importância da saúde reprodutiva, visamos
conhecer o planejamento familiar na atenção primária à saúde e o papel do
enfermeiro que é o principal responsável pelo acompanhamento na ESF, para
evitar agravos na saúde da mulher como gravidez indesejada e na adolescência,
abortos ilegais e mortalidade materna e fetal. OBJETIVOS: Verificar a orientação
sobre planejamento familiar na atenção primária à saúde e identificar a
assistência oferecida do enfermeiro no planejamento familiar METODOLOGIA:
Tratou-se de um estudo de revisão de literatura realizado através de busca de
artigos de cunho científico em que a atuação do enfermeiro, o planejamento
familiar na atenção primária em saúde foram abordadas como tema principal.
Realizado no período de maio a julho de 2011 através de buscas sistemáticas a
livros, manuais do Ministério da Saúde e banco de dados eletrônicos na rede
como revistas eletrônicas e periódicos das bases de dados Scielo e LILACS. Os
materiais utilizados tiveram publicação de 2001 a 2010. Utilizando os descritores
em saúde: planejamento familiar, enfermagem, atenção básica em saúde.
Investigou-se também a lista de referência dos estudos selecionados. Por se
tratar de um estudo de revisão da literatura e por não colocar em risco a
integridade do ser humano, não houve submissão a Comitês de Ética em
Pesquisa, não ferindo os princípios da Resolução 196/96. RESULTADOS: Foram
utilizados 18 artigos e um manual do Ministério da Saúde quais relacionados com
a temática na qual foram encontrados os seguintes resultados. As mulheres
demonstram um precário conhecimento do próprio corpo, dos processos de
ovulação, fecundação ou período fértil. Tanto na anatomia como na fisiologia da
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reprodução se restringem, para a maioria delas, ao reconhecimento da existência
e função de algumas estruturas do aparelho reprodutor feminino, como o útero e,
em

menor

grau,

os

ovários.

Essa

falta

de

conhecimento

interfere

fundamentalmente na vivência sexual, na escolha e uso dos métodos
contraceptivos, na avaliação de sua inocuidade e efetividade, bem como de seus
efeitos sobre o organismo4. O enfermeiro ainda exerce um papel de fundamental
importância

na

realização,

efetivação

e

continuidade

das

práticas

do

planejamento familiar, sendo imprescindível a capacidade e a competência por
parte deste profissional1. Resultados confirmaram numa avaliação do processo de
implantação do ESF, que cerca 40% tinham enfermeiros capacitados em relação à
atenção ao planejamento familiar hoje no Brasil. Dentre os enfermeiros instados a
falar sobre as atividades que desenvolvem na assistência ao planejamento
familiar, 15 (51,7%) destacaram a consulta de enfermagem com seu componente
de orientação individual; outros 14 (48,3%) enfatizaram realizar, além da consulta
de enfermagem, trabalhos com grupos, porém reconhecendo realizarem
esporadicamente. Apenas 2 (6,9%) enfermeiros afirmaram manter estas
atividades sistematicamente: “realizo orientação em grupo sempre antes do
atendimento”; “faço reunião mensal”; A maioria dos enfermeiros atribuiu a baixa
frequência ou a não-realização das atividades de informação grupal à sobrecarga
de tarefas e ao elevado número de pessoas vinculado a uma equipe de ESF5. Em
outra pesquisa perguntou-se aos profissionais se uma mulher que está
amamentando pode usar a injeção trimestral. Destes, 29 (40,8%) erraram ao
afirmarem a questão como falsa. Quanto ao diafragma, foi perguntado se esse
deve ser usado com espermicida e retirado 4 horas após a relação sexual. Neste
item, 70 enfermeiros responderam e 42 (60%) erraram ao afirmá-la como
verdadeira. Foi perguntado quanto tempo é necessário que a mulher abstenha-se
de relações sexuais após realizar a laqueadura. Afirmou-se que são necessárias
duas semanas. Dentre os 70 enfermeiros que responderam 39 (55,7%)
consideraram a afirmativa como verdadeira, errando, portanto esse item1. A
maioria dos enfermeiros já teve acesso a cursos sobre a temática em estudo,
quase a totalidade afirmou alguma debilidade no desempenho de suas atividades.
A falta de preparo dos profissionais é decorrente, em parte, da formação
profissional que não incentiva o desenvolvimento de competências para ampliar a
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capacidade de solucionar os problemas do cotidiano, de forma criativa,
valorizando o aprender a aprender e o trabalho em equipe. Pois, grande parte dos
enfermeiros possui acesso a manuais e normas técnicas atualizadas sobre
contracepção. Outra evidência identificada foi que a pequena variedade e/ou a
oferta irregular dos métodos contraceptivos, representa um obstáculo ao manejo
das contra-indicações e da livre escolha do método, uma vez que as usuárias se
arriscam a receber o método que estiver disponível3.Quanto ao atendimento e as
ações educativas em planejamento familiar, é informados pelos profissionais que
as mesmas são desenvolvidas, prioritariamente, de forma individual durante as
visitas domiciliares, ou nas dependências da Unidade de Saúde da Família, por
meio de consultas médicas ou de enfermagem, e, esporadicamente, são
realizadas em grupos no serviço de saúde, nas escolas e em reuniões de
quarteirão. Percebe-se que há predominância do atendimento individual,
distanciando-se do enfoque mais coletivo, que é a proposta da Estratégia de
Saúde da Família2. A prática de dar informação no planejamento familiar centrada
no individual é relevante ao se estabelecer um processo de orientação, porém tem
limitado poder de alcance. Por outro lado, chamou-nos a atenção o fato de que
alguns recursos não estavam sendo usados, como televisor, vídeo e fitas
cassete5. CONCLUSÃO: A capacitação dos profissionais de saúde na atenção
básica está extremamente antagônica ao que se é idealizado. Apenas 40% estão
capacitados na assistência ao planejamento familiar e o nível de conhecimento
científico não está favorável à prática legal do enfermeiro. A precariedade do
conhecimento das mulheres e adolescentes em relação ao seu corpo, atividade
sexual, métodos contraceptivos está diretamente relacionado à capacidade do
profissional de informar e orientar. As mulheres estão mais conscientes da
necessidade de obter o controle do seu próprio corpo, sendo notado nesse estudo
o elevado uso dos métodos anticoncepcionais, infelizmente, não há o
acompanhamento profissional da área da saúde.
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A ENFERMAGEM E O ENFRENTAMENTO DA MORTE NUMA UTI
PEDIÁTRICA
Ferreira BS1
Silva RCL2

INTRODUÇÃO: Este estudo emergiu da necessidade de se conhecer o estado da
arte acerca do enfrentamento vivido pela equipe de enfermagem que assiste e
cuida de clientes pediátricos em unidades de terapia intensiva em situações de
morte e morrer, enfrentamento esse vivido pela relatora do estudo ao longo de
aproximadamente cinco anos cuidando dessa clientela e que resultou no
desenvolvimento de uma dissertação de mestrado cujo objeto emerge desse
enfrentamento. É sabido que no cotidiano de uma Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica (UTIP) toda a equipe multiprofissional envolvida na assistência e
prestação de cuidados ao cliente está sujeita a vivenciar e experimentar situações
de morte e morrer. Entretanto, em se tratando de clientela pediátrica, me parece
que a resistência à morte é ainda maior do que no contexto da assistência ao
doente adulto ou idoso. Quais os enfrentamentos vividos pelos profissionais de
saúde na assistência aos doentes pediátricos em situação de morte e morrer em
unidades de cuidados intensivos? Ao que podemos atribuir tais enfrentamentos?
Estes profissionais se sentem preparados para lidar com essa realidade? Que
mecanismos de defesa ou estratégias esses profissionais utilizam para superar
esse enfrentamento e dificuldades em lidar com a situação de morte e morrer? O
avanço tecnológico voltado para a manutenção da vida em terapia intensiva
contribui de alguma forma para tais enfrentamentos? Esses são alguns
questionamentos que ainda carecem de respostas para que possamos
compreender por que, mesmo diante das dificuldades encontradas para lidar com
a morte e o morrer de clientes pediátricos, ainda assim esses profissionais optam
por atuar em de cuidados intensivos voltadas para a assistência e prestação de
cuidados à essa clientela. OBJETIVO: Esse estudo tem como objetivo descrever
o estado da arte acerca do enfrentamento vivido pela equipe de enfermagem que
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assiste e cuida de clientes pediátricos em unidades de terapia intensiva em
situações de morte e morrer com vistas à delimitação dos objetivos a serem
alcançados

no

desenvolvimento

de

uma

dissertação

de

mestrado.

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo qualitativo que se apóia na revisão
integrativa de literatura, para a descrição do estado da arte e reflexão acerca do
enfrentamento dos profissionais de saúde diante do processo de morte e morrer
de clientes pediátricos. A revisão integrativa de literatura é um dos métodos de
pesquisa utilizada na prática baseada em evidências, que tem por finalidade
reunir e sintetizar resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão,
de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do tema
estudado. A revisão integrativa caracteriza-se por ser ampla, de maneira que
permite a inclusão tanto de estudos experimentais e não-experimentais, como
também dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar propósitos
como definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de
problemas metodológicos de um tópico particular. Optamos pela revisão
integrativa por acreditarmos ser possível combinar também dados da literatura
teórica e empírica, além de incorporar um vasto leque de propósitos: definição de
conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de problemas metodológicos
de um tópico particular, nos sendo possível descrever de maneira mais
aprofundada e ampla, o estado da arte acerca do objeto proposto. Na revisão
integrativa, a ampla amostra, em conjunto com a multiplicidade de propostas,
pode e deve gerar um panorama consistente e compreensível de conceitos
complexos, teorias ou problemas de saúde relevantes para a enfermagem. Nesse
artigo, ao nos apoiarmos na revisão integrativa de literatura, procuramos ser o
mais fiel possível ás 6 fases propostas por, quais sejam: elaboração da pergunta
norteadora, busca ou amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica
dos estudos incluídos, discussão dos resultados

e apresentação da revisão

integrativa. RESULTADOS: Nesta revisão integrativa analisamos 4 artigos
científicos que atenderam ao critérios de inclusão estabelecidos para esse estudo,
os quais foram: recorte temporal compreendido entre 2005 e 2010, artigos
escritos no idioma português e escrito por enfermeiros. Dentre os artigos
incluídos, 3 foram escritos somente por enfermeiros e 1 por enfermeiro e
psicólogos. Apesar desta última literatura ter sido produzida também por
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psicólogos, optamos por incluir a mesma por pensarmos que sua exclusão daria
menos confiabilidade a este artigo. No que diz respeito ao tipo de revista, 3
artigos foram publicados em revistas científicas de enfermagem, sendo dois deles
na Revista Latino-americana de enfermagem e outro na Revista da Escola de
Enfermagem da USP. Já o quarto artigo foi publicado na Revista O Mundo da
Saúde, da Faculdade São Camilo. Analisando os artigos e levando-se em
consideração a pergunta norteadora desse estudo, pudemos notar que a equipe
de enfermagem cultiva sentimentos por vezes divergentes e noutras vezes
negativos diante da morte e do morrer de crianças, como dor e alívio, medo,
insegurança, injustiça. Há também o medo da formação do vínculo, que quando
construído causa algum tipo de frustração com a perda da criança. Considerando
os dados colhidos dos artigos, vimos que em algumas situações a identificação e
o envolvimento com o binômio criança-família são tão intensos que alguns
profissionais da equipe de enfermagem chegam a se colocar no papel de mãe da
criança em iminência de morte, partilhando do mesmo sofrimento e sentindo a
morte da criança como se fosse a de um ente da família. No que se refere à
tecnologia empregada ao suporte e manutenção da vida, existe a consciência de
que a presença da tecnologia não elimina a ocorrência da morte e que diante
disse, são isentos da responsabilidade do fim da vida da criança.

Também

acreditam num ambiente marcadamente tecnológico, ao se prolongar o sofrimento
da criança/adolescente está indo contra a filosofia da morte digna. Há também um
consenso em relação ao despreparo e inexperiência dos profissionais de
enfermagem, que são atribuídos a uma formação técnica e acadêmica
deficientes. CONCLUSÕES: Podemos então concluir que ainda hoje é escasso o
número de publicações científicas que digam respeito ao enfrentamento vivido
pela equipe de enfermagem que assiste e cuida de clientes pediátricos em
unidades de terapia intensiva em situações de morte e morrer, o que corrobora a
idéia da morte na infância ser um tema abominado não só pelos comuns como
também pela equipe de saúde. É inevitável que alguns membros da equipe de
enfermagem, ao assistir e cuidar dessa clientela tão cheia de especificidades, não
desenvolvam algum tipo de vínculo intenso que faz com que eles sofram ao se
darem conta da partida da criança, cultivando sentimentos como de dor, alívio,
medo e até injustiça, ou ainda, sentindo a morte da criança da mesma maneira
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que a de um ente da família. Concluímos também o quanto é importante a
inclusão e/ou uma abordagem mais enfática acerca do cuidado de enfermagem
ao paciente em iminência de morte, tanto adulto quanto pediátrico, nos cursos
formadores de profissionais de enfermagem. Certamente amenizaria o medo de
vivenciar a situação e a resistência em relação a esse tipo de clientela. Por fim,
enfatizamos a necessidade de publicações de mais trabalhos científicos sobre a
temática tendo em vista a carência de trabalhos sobre atitude da enfermagem
frente à morte em unidades de terapia intensiva pediátrica.
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A ENFERMAGEM EM UTI NEONATAL: PREVENINDO A INFECÇÃO
CRUZADA

Rufino MPR1, Rodrigues IDCV2, Ferreira VMN3, Maciel KS4, Gouveia MTO5

INTRODUÇÃO:

As

infecções

hospitalares

são

agravos

decorrentes

da

hospitalização do paciente e que se tornaram importante foco de atenção nas
últimas décadas, embora desde a Antiguidade existissem relatos sobre a
disseminação de doenças epidêmicas e sobre a inevitabilidade das infecções
cirúrgicas.

No século XX devido à alta taxa de mortalidade infantil devido a

infecções e pela inexistência de materiais e recursos, as maternidades foram
obrigadas a instalar berçários destinados a recém-nascidos, os quais objetivavam
o isolamento, tomando como prevenção a manipulação mínima do RN (recém –
nascido), bem como a restrição de visitas, incluindo a mãe. A mortalidade infantil
é um bom indicador de qualidade de vida e dos serviços de saúde em geral,
calcula-se que 50% dos óbitos no primeiro ano de vida ocorram na primeira
semana, denominado período neonatal precoce, números estes que chamam a
atenção dos pesquisadores para suas causas e formas de prevenção. A infecção
neonatal é um fator que aumenta muito essa estatística, constitui-se uma grande
preocupação por ser uma patologia difícil de ser reconhecida e comprovada e ser
simultaneamente grave. Pode ser congênita, adquirida durante o parto, ou
adquirida na vida pós-natal. A sepse neonatal precoce é entendida como uma
infecção sistêmica que se apresenta até 72 horas de vida, caracterizada por
alterações clínicas e laboratoriais diversas. Os agentes etiológicos responsáveis
pelas infecções hospitalares podem ser de duas fontes: a endógena e a exógena.
As endógenas, são responsáveis por cerca de aproximadamente 70,0% das
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infecções hospitalares, são provenientes da própria flora microbiana do indivíduo,
enquanto que as exógenas resultam da transmissão de microorganismos
oriundos de outras fontes, que não o pacientei. Sendo assim, estas infecções
decorreriam de falhas técnicas na execução de diversos procedimentos ou rotinas
assistenciais. A freqüência das infecções hospitalares varia de acordo as
características do paciente, consideradas como determinantes na suscetibilidade
às infecções. Contribuem também para este fato as características do hospital, os
serviços oferecidos, o tipo de clientela atendida, ou seja, a gravidade e
complexidade dos pacientes, e o sistema de vigilância epidemiológica e programa
de controle de infecções hospitalares adotados pela instituição de saúde.
Atualmente devido ao avanço das tecnologias, principalmente o aparecimento dos
antibióticos, houve uma redução nas infecções, no entanto estas ainda constituem
causas importantes nos altos índices de morbi-mortalidade neonatais, sendo de
extrema importância que os profissionais de saúde busquem medidas para
reduzir esse índice. A equipe de enfermagem é o grupo mais numeroso e que
maior tempo fica em contato com o doente internado em hospitais. A natureza do
seu trabalho, que inclui a prestação de cuidados físicos e a execução de
procedimentos diagnósticos e terapêuticos, a torna um elemento fundamental nas
ações de prevenção, detecção e controle da infecção hospitalar. Embora a
formação dos enfermeiros inclua conteúdos que circundam essa problemática, o
mesmo não se dá com os demais profissionais de enfermagem, o técnico e o
auxiliar de enfermagem que, sob a supervisão do enfermeiro, exercem suas
atividades,

ficando

a

cargo

deste,

a

vigilância

sobre

as

infecções

hospitalares.(1;2;4). OBJETIVOS: O estudo tem por finalidade abordar a assistência
de enfermagem na prevenção das infecções cruzadas dentro das UTIs neonatais,
bem como os principais meios de disseminação das infecções. METODOLOGIA:
Trata-se de uma revisão de literatura, onde buscou-se artigos nas bases de dados
Scielo e LILACS. Para tal utilizaram-se os seguintes descritores: “ Infecção
hospitalar and Enfermagem and Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.” Foram
encontrados 48 artigos referentes ao tema dos quais utilizaram-se 12, por
enquadrarem-se nos critérios de inclusão. RESULTADOS: Os principais
problemas apontados pela equipe de enfermagem como contribuinte para a
disseminação das infecções foram: manipulação inadequada do paciente e de
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materiais; falta de tempo como consequência da inadequação do número de
funcionários, o que leva a falhas nas técnicas; inadequação da planta física,
instalações, equipamentos e materiais; impossibilidade de separar crianças
infectadas das sadias; despreparo técnico do pessoal. As principais medidas de
controle adotadas pela enfermagem são: técnicas assépticas corretas; troca de
água da incubadora quando em uso de oxigênio na isolete; normatizar
procedimentos visando à técnica correta; treinamento constante da equipe;
limitação do número de RNs nas salas evitando a superlotação; cuidado da
lavagem das mãos e antebraços antes de entrar na unidade neonatal e/ou tocar
nos RNs; limpeza diária das dependências da unidade com soluções anti-sépticas
e limpeza terminal a cada sete dias, com pulverização de soluções anti-sépticas;
troca de filtros de ar e incubadoras a cada sete dias; limpeza de desinfecção de
respiradores, aspiradores e demais equipamentos; Equipes médicas, de
enfermagem e de limpeza, fixas e próprias da unidade, evitando-se o ingresso de
elementos doentes, com suspeita de serem portadores de germes; esterilização,
por autoclavagem terminal, de mamadeiras. CONCLUSÃO: Um dos nossos
grandes desafios na UTI Neonatal é proteger os nossos recém-nascidos
prematuros de infecções, os hospitais são fortes criadores da resistência
antimicrobiana. A combinação de pacientes altamente susceptíveis, o uso de
antimicrobianos intensivo e prolongado, a infecção cruzada entre os pacientes
leva a infecções altamente resistentes às terapias disponíveis. É impressionante
que ainda existam profissionais tão preparados que não se lembram que não
lavar as mãos, ou tocar o nariz e tocar os bebês em seguida é uma violação de
técnica. Lavar as mãos antes e depois de tocar um bebê parece um conceito
simples, mas deve ser muito difícil para algumas pessoas entenderem quão
importante ele é, mas é fato que é o número um na prevenção das infecções.
Pode-se perceber que a enfermagem detém o conhecimento acerca dos fatores
predisponentes as infecções hospitalares, bem como as medidas para seu
controle. No entanto é tarefa árdua promover a prevenção das infecções dentro
das UTIs neonatais, devido principalmente ao ambiente pequeno e fechado que é
propicio para disseminação de patógenos infecciosos e a resistência de
profissionais em assimilar a importância de atos simples como a lavagem das
mãos.
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A ENFERMAGEM NA ATENÇÃO A GESTANTES DE ALTO RISCO
PARA HUMANIZAÇÃO DO PARTO
Silva K A¹
Araújo F M ²
Lima G K ²
Dias I C X ²
Souza S B ²
INTRODUÇÃO: A maternidade constitui uma das mais importantes experiências
físicas, psicológicas e intersubjetivas na vida das mulheres. O parto é um ato
cultural que reflete valores sociais prevalentes historicamente em cada sociedade
e sua assistência trata mulheres distintas, segundo suas representações
corporais, inserção de classe social e características étnico-raciais e geracionais
(DINIZ, 2001). O parto de baixo risco, definido pela Organização Mundial de
Saúde (OMS, 1997) como aquele que tem início espontâneo entre 37 e 42
semanas completas, sem nenhum fator de risco identificado, mantendo-se esse
quadro durante todo processo, e que culmina com o nascimento de um recémnascido (RN) em posição cefálica de vértice. Pode ser acompanhados por
profissionais não médicos, como enfermeiros obstétricos ou obstetrizes, para
partos normais sem distócia. O parto natural é realizado sem intervenções ou
procedimentos desnecessários. A mulher é o centro da atenção com direito de
exercer sua autonomia e de ter o atendimento de suas necessidades. O parto
passou da visão de processo fisiológico para patológico, com implementação de
muitas intervenções. A assistência humanizada entende o parto como um
processo fisiológico e cultural, onde a mulher necessita de apoio psicológico e
afetivo. As cesáreas causam 3,7 vezes mais óbitos que o parto normal. O Brasil
ostenta a posição de líder mundial em frequência de cesáreas. Cada cesariana
desnecessária significa um risco maior de complicações para a mulher, como
infecção ou hemorragia. Aumenta a taxa de mortalidade materna. Há riscos para
a criança associados a retirada antecipada do concepto antes da maturidade
plena. O excesso de procedimentos cirúrgicos, internações e tratamentos de
complicações representam o alto custo para o Sistema Único de Saúde (SUS)
(PRISZKULNIK; MAIA, 2009). As Portarias nº. 2.816 de 29 de maio de 1998 e nº.
466 de 14 de junho de 2000 instituem um porcentual máximo de cesáreas no
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SUS, por hospital e para cada estado federativo. O movimento social pela
humanização do parto e do nascimento no Brasil data do final dos anos 80. A
proposta é ofertar atendimento ao parto hospitalar no Brasil baseado na proposta
da OMS de 1985 que inclui: incentivo ao parto vaginal e ao aleitamento materno
no pós-parto, alojamento conjunto, presença de acompanhante no parto, atuação
de enfermeiras obstétricas na atenção aos partos normais, inclusão de parteiras
leigas no sistema de saúde nas regiões sem rede hospitalar (TORNQUIST, 2002).
A Lei 11.108, de 7 de Abril de 2005, refere-se a presença de um acompanhante,
junto à mulher, durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato. Em 2000, foi instituído pelo Ministério da Saúde o Programa de
Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN). A participação do enfermeiro
no trabalho de parto com um olhar holístico e a sistematização da assistência
permite a realização de cuidados específicos voltados para necessidades
individuais, facilitando a aceitabilidade e adaptação da parturiente e do RN ao
parto e nascimento. OBJETIVO: Implementar cuidados de enfermagem a um
grupo de gestantes de risco e parturientes para humanização do parto.
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa-ação. Abordagem qualitativa e
descrição quantitativa de algumas informações. Foi realizada no hospital terciário
e de ensino Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), na região norte do
Ceará. A SCMS é referência para 61 municípios da Macrorregião de Sobral na
atenção à gestante de alto risco e procedimentos de alta complexidade. A
maternidade prioriza quadros de alto risco. Os sujeitos foram profissionais de
saúde que trabalham na sala de parto da maternidade: médicos, enfermeiros,
nível médio de enfermagem e residentes de medicina. Gestantes internadas na
enfermaria de alto risco e parturientes que foram admitidas na maternidade
durante a realização do estudo que aceitaram participar mediante assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi realizada de Fevereiro a Junho
de 2011. Na coleta de dados a observação não participante foi o primeiro
momento com aplicação de um check-list baseado no manual parto, aborto e
puerpério do Ministério da Saúde. Na análise do check-list utilizou-se a técnica de
tabulação dos dados, através de gráficos e tabelas. Em seguida fez-se um grupo
focal. Utilizou-se a técnica de análise do conteúdo e categorização para
interpretação das informações. Na intervenção a primeira etapa compreendeu
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educação em saúde com as gestantes da enfermaria de alto risco. Na segunda
foram dadas informações sobre a fisiologia do parto. As acadêmicas
demonstraram posições indicadas ao parto. Observamos no ambiente grande
quantidade de estagiários, desfavorecendo a privacidade. Na sala de parto, havia
quatro gestantes com situações de risco diferentes. Acolhemos as mulheres
aplicando medidas não farmacológicas de alívio da dor, conforto e segurança. A
terceira etapa foi de assistência no momento do parto com medidas de ampliação
do conforto. A quarta etapa abrangeu os processos finais do parto, dentre eles os
cuidados com recém nascido (RN). No quinto momento, levamos o RN até sua
mãe e proporcionamos que essa amamentasse seu filho na primeira hora de vida.
RESULTADOS: Os resultados obtidos do check-list demonstraram a não
utilização de métodos não farmacológicos como ferramentas de humanização no
parto. Em apenas 30% dos partos acompanhados os profissionais envolvidos no
parto usaram vestuário adequado. A sala de parto tinha presença de um grande
número de acadêmicos, falta acompanhante e de apoio e orientação. Em 80 %
dos casos observados foi constatada a não utilização de técnicas de relaxamento
e exercícios respiratórios, representando assim um ponto negativo para o
processo do parto. A deambulação em 60% dos casos foi utilizada, pois é uma
condição que traz conforto para as gestantes. O banho de chuveiro ou de imersão
não foi verificado. Massagens como técnicas de relaxamento não eram aplicadas.
A ingestão de alimentos leves foi observada em 10% dos casos, tricotomia e
lavagem intestinal não foram observados. Não registramos orientação de medidas
de higiene dispensada por os profissionais de saúde. Em nenhuma das mulheres
foi realizada a amniotomia. Em 100% dos partos constatou-se a vigilância da
vitalidade fetal. Durante o trabalho de parto e parto. O princípio da privacidade foi
ausente em 40% doas casos acompanhados. Acompanhante ausente em todos
os casos.Informações sobre procedimentos foram dadas a 20%. O preenchimento
do partograma não foi observado em 100% das gestantes. A amamentação na
primeira hora de vida ocorreu com 40%. O alojamento conjunto foi comum a
todas. Com o grupo focal realizado com sete mulheres internadas na enfermaria
do alto risco investigou-se os aspectos psicoemocionais que permeiam os
pensamentos das gestantes durante o trabalho de parto influenciando em seus
sentimentos e em suas escolhas. A mais jovem estava na faixa etária dos 21 anos
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e a mais velha na dos 28 anos. Uma era solteira, quatro viviam em união estável
e duas eram casadas. Quatro residiam em Sobral e as demais em cidades
circunvizinhas. Duas eram primíparas, três secundigestas, uma tercigesta e uma
na quarta gestação. Nos antecedentes constam cesárea anterior, gestação
gemelar, aborto e Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG). Os
motivos da internação atual mencionados foram: DHEG, pielonefrite, amniorrexe
prematura e pré-eclâmpsia. A discussão sobre os sentimentos pelos quais eram
acometidas durante o parto, as gestantes demonstraram medo de sua morte ou
do filho. O medo da dor destaca-se entre os principais sentimentos relatados
pelas por elas, e que procuram caracterizá-la a partir de relatos ouvidos ou pela
própria experiência que já vivenciaram, no caso das multíparas. A dor aparece,
como causa de maior medo por ser uma sensação tão intensa que parece não ter
fim. O exame de toque vaginal é entendido como constrangedor, ruim e doloroso.
A possibilidade do trabalho de parto não evoluir bem gera ansiedade e
insegurança nas gestantes, sobretudo nas de alto risco. As gestantes
demonstraram medo das intercorrências clínicas, sobretudo as que tiveram uma
gestação prévia sem alterações e ansiedade quanto ao risco de complicações
durante o trabalho de parto. Ficou evidente o desconforto gerado pela presença
de muitos estagiários no ambiente da sala de parto, representando desconforto e
constrangimento. Há necessidade de ter um acompanhante, esclarecimentos
sobre o parto e assistência integral. Conclusões: A necessidade de adotar
práticas humanizadas na assistência ao parto ficou evidente no estudo. Os
principais medos das gestantes emergem das dúvidas em relação processo, das
dores e da ausência de um acompanhante. Os profissionais não atendem as
necessidades emocionais e psicológicas da parturiente. Faz-se importante
adoção de medidas de humanização ao parto nas instituições hospitalares que
amplie o conforto e a segurança da mulher e do filho proporcionando que o
processo ocorra da maneira mais natural possível.
1

Descritores: Parto Humanizado; Gravidez de Alto Risco; Enfermagem.
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A EQUIPE DE SAÚDE E A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A
CRIANÇA E O ADOLESCENTE: UM DESAFIO.
Ribeiro,JS 1, Nunes D.2

Introdução A abordagem da temática é relevante na área da saúde em função da
formação de um profissional que se atente para a prevenção, assistência e
detecção de maus-tratos, dentro de uma abordagem holística. A partir da tomada
de conhecimento da violência doméstica na infância coloca-se ao profissional de
enfermagem a importância de observar, realizar uma avaliação criteriosa e
detalhada no ato do atendimento, a fim de verificar possíveis indícios como
marcas no corpo, fraturas, feridas, contusões inexplicadas ou explicações
improváveis para o estágio de desenvolvimento da criança, comportamento,
relação entre pais, ou responsáveis e criança para posteriores procedimentos
junto a família e aos órgãos competentes. A violência doméstica contra a criança
é definida por Azevedo e Guerra (2005) como o ato ou a omissão praticado por
pais, parentes e/ou responsáveis contra crianças, que implica em transgressão do
poder/dever de proteção do adulto e em coisificação da infância, isto é, em uma
negação do direito que elas têm de serem tratadas como pessoas em condição
peculiar de desenvolvimento. No entanto, são encontradas diversas dificuldades
em lidar com os casos captados pela rede, já que a violência se expressa de
múltiplas formas, exigindo estratégias específicas e diferenciadas, de forma que
seja adotada uma abordagem interinstitucional e que atenda às realidades locais.
Segundo Aron (2001), esse tipo de violência pode ser de ordem física,
psicológica, sexual, de abandono e negligência e tem impacto no âmbito da
saúde, do bem-estar social, da educação e dos direitos das pessoas. As lesões
provocadas podem levar à morte e são consequências de traumatismos crânio
encefálicos ou lesões internas nos órgãos. Sendo o primeiro a causa mais comum
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de morte em crianças menores de dois anos de idade, devido à vulnerabilidade
nos primeiros anos de vida (Krug e col., 2003). VASCONCELLOS et al. (1995)
demonstrou que a violência contra crianças no Brasil, atinge todas as camadas
sociais, quer sejam nas mais ricas ou pobres, embora recebam maior destaque e
seja mais visível nas classes mais pobres, por apresentar um controle maior da
polícia e pelo fato desta classe procurar com maior freqüência, as delegacias afim
de relatar os casos de violência ocorridos, oferecendo à imprensa a oportunidade
para ter as suas vidas expostas publicamente. Sabe-se, que o número de
crianças vítimas de tais violências é grande, e que isto acontece com freqüência.
De acordo o Núcleo de Violência Domestica no Maranhão (NVD) dos 6.203
registros de violência dentro do lar em três anos, 4.793 foram contra crianças
registradas a partir de 2008 a junho de 2011. De acordo com dados da Central
Disque Denúncia Maranhão, a Cidade Operária é o bairro com o maior número de
casos de violência contra criança e adolescentes em São Luís. Contando que só
no mês de junho de 2011, 347 denúncias foram feitas ao serviço telefônico. Em
toda a São Luís, foram registrados 1.173 casos de violência contra crianças e
adolescentes este ano. Casos de maus-tratos correspondem a 556 ligações. (O
Estado do Maranhão – Cidades, p. 02 – 20/07/2011). Objetivos O Objetivo
deste estudo foi aprofundar o conhecimento sobre as causas e tipos de violência
agravantes através da revisão bibliográfica de textos de referência no assunto.
Enfatizar práticas que auxiliem na proteção, recuperação e prevenção de
violência. Metodologia Trata-se de um estudo do tipo descritivo, exploratório e
documental, através da investigação em protocolos sobre as questões de
violência contra a criança e o adolescente. Portanto para construção deste estudo
foram investigados documentos, livros científicos, jornais locais, artigos sobre a
temática em questão, em sites científicos como: Bireme, lilacs, google
acadêmicos entre outros, a fim de poder descrever e comparar tendências,
diferenças e outras características concernentes ao tema, dentro de uma
abordagem interdisciplinar que se faz de modo fundamental. Discussão A cidade
de São Luís, assim como outras cidades, tem demonstrado um numero elevado
de casos de violência doméstica, no entanto nos últimos anos a cidade tem
ultrapassado em numero de casos, fato este que vem trazendo preocupação às
autoridades locais. As sociedades têm submetido crianças e adolescentes a
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diversos tipos de violência sendo a de cunho doméstico uma das mais comuns
que ocorre dentro dos lares ou no convívio familiar. Segundo AZEVEDO (1990), a
violência doméstica contra crianças e adolescentes: É uma violência interpessoal
e intersubjetiva; É um abuso do poder disciplinar e coercitivo dos pais ou
responsáveis; É um abuso que pode se prolongar por meses e até anos; É um
processo de completa objetivação da vítima, reduzindo-a a condição de objeto de
maus-tratos; É uma forma de violação dos direitos essenciais da criança e do
adolescente enquanto pessoas e, portanto, uma negação de valores humanos
fundamentais com a vida, a liberdade, a segurança; em na família sua ecologia
privilegiada. Como esta pertence à esfera do privado, a violência doméstica acaba
se revestindo da tradicional característica de sigilo. Precisa-se ainda está atento a
alguns tipos como: a) Violência Física b) Violência Sexual c) Violência Psicológica
(Rejeitar, Isolar, Aterrorizar, Ignorar, Criar expectativas irreais ou extremadas
sobre a criança e adolescentes, Corromper) d) Violência Fatal e) Negligencia f)
Síndrome de Munchausen "by proxi" (por procuração) essa ocorre quando um
parente, quase sempre a mãe (85 a 95%), de forma persistentemente ou
intermitentemente produzem (fabrica, simula, inventa), de forma intencional,
sintomas em seu filho, fazendo que este seja considerado doente, ou provocando
ativamente a doença, colocando-a em risco e numa situação que requeira
investigação e tratamento (DESLANDES, 1994). Resultados Atuação do
Profissional de Saúde diante das situações de violência tratam os maus-tratos
envolvendo crianças e adolescentes como uma das formas de expressão de
violência as mais freqüentes e mais passíveis de prevenção pelo setor saúde. No
entanto, o atendimento às vítimas de maus-tratos encontra-se pouco estruturado
no país, sendo insuficiente em relação à demanda. Gonçalves e Ferreira (1999)
observaram que um dos obstáculos à identificação e notificação dos maus tratos
relaciona-se à falta de informações básicas que os profissionais dispõem para
realizar um diagnóstico diferencial, ressaltando que tal questão não é
contemplada na maioria dos currículos de graduação. Sendo assim, os
profissionais de saúde. O Estatuto da Criança e do Adolescente reserva aos
profissionais de saúde a atuação nos diagnósticos de maus tratos e os
procedimentos com a notificação. O não cumprimento dessa responsabilidade
ocorre devido à falta de conhecimento da lei ou por não estarem convencidos de

953

que devem exercer esse papel. O paciente deve ser informado da possibilidade
de um exame pericial no Instituto Médico Legal, capaz de uma avaliação mais
criteriosa (MAGALHÃES, 2011). A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
instituiu, em outubro de1998, a Campanha de Prevenção de Acidentes e Violência
na Infância e Adolescência, tendo como eixo fundamental a observância dos
preceitos legais contidos na Lei Federal 8.069/90, o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), sendo os profissionais da saúde obrigados a notificar os
maus tratos cometidos contra crianças e adolescentes; responsabilidade
intransferível que poderá ser cobrada legalmente. (DESLANDES, 1994).
Conclusão Enfatiza-se que é preciso entender que o fenômeno da violência intrafamiliar ultrapassa um domínio exclusivo de uma área do conhecimento. Para
analisá-lo e nele intervir, é necessário a colaboração de diferentes profissionais,
sendo preciso perceber com clareza, tanto as características gerais do fenômeno,
quanto às peculiaridades de que ele se reveste em cada realidade em que ocorre,
ou seja, é preciso se atentar para as múltiplas determinações do singular e do
coletivo. Além da violência estrutural devido às desigualdades sociais existentes
em nosso meio, as crianças e adolescentes também são violentadas dentro dos
seus

lares.

Todas

as

formas

de

violência

podem

causar

danos

ao

desenvolvimento biopsicossocial em curto, médio e longo prazos. Faz-se
necessário orientar a prevenção à violência desde etapas anteriores ao
nascimento da criança, dos atendimentos de pré-natal, assim como nos
ambulatórios de pediatria, sendo um espaço prioritário na prevenção e
identificação dos casos de violência. Ressaltamos a importância de uma
abordagem interdisciplinar, uma vez que um único profissional de saúde que
possui como visão o seu campo de saber pode não estar preparado, por si só,
para avaliar casos tão complexos como o tema em questão.
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A EXPERIÊNCIA DA PUERPERA- ADOLESCENTE EM CUIDAR DO
RECÉM-NASCIDO

ALVES SMA, LIMA FCR, FONTINELE AMM, MENDES EFA, COSTA JSL

INTRODUÇÃO: É na fase da adolescência que ocorrem profundas mudanças,
caracterizadas principalmente por crescimento rápido, surgimento das características
sexuais secundárias, conscientização da sexualidade, estruturação da personalidade,
adaptação ambiental e integração social. Com a introdução dos cuidados de
puericultura, melhores condições nutricionais para a população em geral, o
desenvolvimento dos programas de vacinação em todo o país, entre outros, tem-se
promovido a diminuição dos índices de mortalidade infantil, o que resulta no aumento
da população de adolescentes. No Brasil, esta corresponde a 20,8% da população
geral, sendo 10% na faixa de 10 a 14 anos e 10,8% de 15 a 19 anos, estimando-se que
a população feminina seja de 17.491.139 pessoas (YAZLLE, 2006). Nesse panorama,
as jovens não estão preparadas psicologicamente e nem fisicamente para enfrentar
uma gravidez, por isso podem ocorrer complicações para mãe e o recém- nascido. A
mãe adolescente tem maior risco de mortalidade durante a gravidez, no parto e no
puerpério, os recém – nascidos nascem de baixo peso, a incidência de morte neonatal
e a taxa de prematuridade são elevadas e as adolescentes apresentam maior
freqüência de sintomas depressivos no pós - parto (CARNIEL, et al, 2006). OBJETIVO:
Esse estudo apresentou como objeto do estudo compreender o significado do cuidar de
filhos recém-nascidos por mãe adolescentes. Tem como um dos objetivos específicos o
compreender o que significa para as adolescentes o cuidar do seu filho recém-nascido;
METODOLOGIA: Para a realização deste estudo foram respeitados os princípios
éticos que envolvem a realização de pesquisa. O projeto de pesquisa foi encaminhado
para parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição, no caso a Faculdade
Santo Agostinho, o mesmo sendo aprovado e segue o preconizado na Resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde. No estudo as depoentes foram nomeadas
1 – Integrante da Residência Multiprofissional em Saúde do HUUFMA
2 – Enfermeira Pós-Graduada em Enfermagem em Terapia Intensiva pelo Instituto NOVAFAPI
3 - Enfermeira Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil da UFMA
4 – Enfermeira Bacharel em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA
5 – Acadêmica de Enfermagem pela Faculdade Santa Teresinha - CEST
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com nomes de pedras preciosas e não preciosas (rubi, opala, ametista, topázio,
turquesa, turmalina, ágata) como uma forma de homenageá-las por terem aceitado
participar da pesquisa. Este estudo tem caráter qualitativo e exploratório, onde utilizouse a entrevista semi-estruturada como método de coleta de dados. Participaram do
estudo 13 (treze) mães-adolescentes, que estavam internadas com seus filhos recémnascidos na unidade de Alojamento Conjunto de um hospital público de urgência e
maternidade, situado na cidade de Timon-Ma. Os dados foram coletados no período de
fevereiro a março de 2009. As questões que foram elaboradas tinham como eixo
norteador o cuidado, as mães-adolescentes e o recém-nascido.
As mães-adolescentes entrevistadas eram jovens com idade entre treze a dezenove
anos. Das 13 mães-adolescentes, 9 eram primíparas , 7 não tinham acompanhantes e
as demais eram acompanhadas pelas as avós dos recém-nascidos. Todas fizeram prénatal e tiveram parto normal. No geral entre as mães-adolescentes o número de
consultas no pré-natal foi considerada satisfatória para se ter uma gestação segura e
livre de riscos tanto para a mãe-adolescente quanto para o recém-nascido.As
entrevistas foram gravadas em MP3 e transcritas logo após sua realização.
RESULTADOS: VIVENCIANDO TAREFAS DE UM CUIDAR COMPARTILHADO COM
FAMILIARES: Em função dessas dificuldades e medos a mãe adolescente elabora
estratégias que a auxiliem na superação das mesmas, buscando ajuda para cuidar,
procura reaproximar-se de seus familiares, para que a auxiliem e orientem quanto aos
cuidados do bebê e que lhe ofereçam apoio pessoal. Ao interagir com familiares e
profissionais da saúde, a mãe adolescente vai tendo ajuda para cuidar do filho. Na
maioria das vezes, a ajuda advém de sua mãe ou de sua sogra, que a acolhem e
favorecem para que se perceba apoiada e segura. Como conseqüência revê valores de
sua vida e começa a imprimir-lhes outro olhar, o que favorece que seu relacionamento
com a família torne-se menos conflituoso. Ao sentir-se apoiada, seu cuidado se traduz
em qualificação, satisfação e fortalecimento em seu desempenho, e essa experiência
se reverte em valorização de sua auto-estima (ANDRADE, RIBEIRO, SILVA, 2006).
A família está sempre apoiando a adolescente no cuidado com o filho, tanto no
aspecto financeiro, quanto nos afazeres domésticos. Apesar de ser mãe, é
1 – Integrante da Residência Multiprofissional em Saúde do HUUFMA
2 – Enfermeira Pós-Graduada em Enfermagem em Terapia Intensiva pelo Instituto NOVAFAPI
3 - Enfermeira Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil da UFMA
4 – Enfermeira Bacharel em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA
5 – Acadêmica de Enfermagem pela Faculdade Santa Teresinha - CEST
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necessário que a adolescente retome alguns projetos de vida, como estudar e
trabalhar. E isso parece ser aceito e estimulado pelos familiares, já que não vêem
outra saída, senão em assumir os cuidados com a criança na ausência da
adolescente. Os mais velhos com suas experiências, suas crenças e seus mitos,
sempre fazem ou ditam o melhor a fazer para o cuidado da criança e não confiam
nas condutas tomadas pelas adolescentes (MACHADO; MEIRA; MADEIRA,
2003).Quando

questionadas

sobre

com quem

contavam para

ajudá-las

mencionaram: Conto com a minha mãe. Ela vai me ajudar a cuidar e me ensinar o
que preciso para que ele fique sadio. (Topázio). Da minha mãe, em quase tudo,
cuidar, banhar e também uma ajuda na hora de comprar algumas coisas quando
precisar. (Turquesa). Ajuda da mãe, na hora de banhar e pegar (segurar). (Ágata).
Uma dificuldade enfrentada no processo de cuidado com o recém-nascido é
quanto falta de habilidade durante o banho ou mesmo ao segurar o bebê. As
mães-adolescentes relataram que se sentem inseguras em pegar nos seus filhos,
pelo fato de serem “molinhos”, frágeis recusam-se a realizar cuidados de higiene
como banhar o recém-nascido, deixando esse cuidado para a avó e para a mãe
das adolescentes puerperas. VIVENCIANDO TAREFAS DE UM CUIDAR QUE
DEMANDA DESTREZA E HABILIDADES. Em relação às tarefas que devem ser
desenvolvidas com o recém-nascido, uma das principais dificuldades enfrentadas
pelas mães-adolescentes é a hora da amamentação. De acordo com o estudo as
principais dificuldades para amamentar são: "mamilos feridos", "criança não
pegava o peito" e "produção insuficiente de leite", essas dificuldades se fazem
presentes nos primeiros dias, independente se é mãe-adolescente ou não.Tenho
muito medo, às vezes ele se engasga e eu não sei o que fazer, e também no inicio para
pegar no peito é difícil, mas agora ele já tá pegando direitinho. (Turmalina). Não sei pegar
direito no bebê, botar para amamentar porque eu não sei o jeito certo, ela é muito
molinha, acho que na hora de usar mamadeira quando ela tiver mais velha acho que eu
não vou saber botar. (Opala).[...] e dói na hora de dar de mamar, agora que ela tá se
acostumado a pegar no peito. (Rubi). Não. Só meu peito que tá doendo. (Ametista). Por
desconhecimento da importância da amamentação, falta de conhecimento sobre a pega
correta no peito, fatores de ordem biológica, psicológica e sócio-culturais podem
1 – Integrante da Residência Multiprofissional em Saúde do HUUFMA
2 – Enfermeira Pós-Graduada em Enfermagem em Terapia Intensiva pelo Instituto NOVAFAPI
3 - Enfermeira Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil da UFMA
4 – Enfermeira Bacharel em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA
5 – Acadêmica de Enfermagem pela Faculdade Santa Teresinha - CEST
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contribuir para que o bebê faça uma pega incorreta no peito, ocorrendo uma ordenha
ineficiente. A baixa prevalência do aleitamento materno, especialmente o exclusivo pode
ser explicado tanto pela falta de conhecimento das mães sobre os benefícios, a
importância

do

leite materno

e

a

continuidade

do

aleitamento quanto

pela

indisponibilidade dos profissionais de saúde para ministrar orientações direcionadas à
manutenção da amamentação (NARCHI et al., 2005). CONCLUSÃO: A mãe adolescente
é um ser frágil, pois além de está em uma fase de transição, terá que assumir
responsabilidades para com outra criança, tendo em vista que a mesma ainda não se
tornou necessariamente adulta, ainda precisando de orientação e subsídios para a sua
formação e personalidade. Nessa nova etapa, depara-se com diversas dificuldades, afinal
tudo é novo e depende dela. As avós são de suma importância na adaptação e processo
de aprendizado dessas mães junto ao cuidado do filho, uma vez que encontram-se
orientando e incentivando essas mães adolescentes nesse processo. Por fim, ressaltamse como essenciais pesquisas neste sentido, pois em cada historia há sua particularidade
e são interessantes novos trabalhos neste sentido, pois tem aumentado muito o número
de mães-adolescentes nos últimos anos. Foi percebido, ainda, lacunas de estudos de
enfermagem com este enfoque - a mãe-adolescente e o cuidado ao recém-nascido
questionando a vivência da mãe-adolescente com filho, as dificuldades enfrentadas nesta
nova fase, pois mesmo sendo mães ainda são adolescentes e passam por processos de
amadurecimento precoce.

Descritores:

Assistência

de

enfermagem

no

puerpério,

Gravidez

na

adolescência, Apoio familiar
Tematica: Responsabilidade social da enfermagem no cuidado ao recémnascido, criança, adolescente e família
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A EXPERIÊNCIA DO CÂNCER E O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA:
COMPREENSÃO DAS VIVÊNCIAS NA FASE DA ADOLESCÊNCIA.
Conti, MB1
Petengill, MAM2
Introdução: a adolescência é um momento de intensas modificações corporais e
psicológicas naturais desta fase da vida, em que o indivíduo está buscando a
aquisição de autonomia e independência1. Vivenciar o câncer nessa fase
desencadeia sofrimento, pois restringe suas atividades e impõe mudanças em seu
cotidiano. Neste percurso é fundamental que o adolescente tenha oportunidade
para participar dos cuidados e tratamentos, expressando seus desejos e discutindo
suas opiniões em conjunto com seus pais, amigos e profissionais da saúde, de
maneira que o respeito mútuo, a colaboração e a participação lhe sejam
assegurados. Questiona-se como é a vivencia do câncer nesta fase da vida; como
o adolescente quer ser tratado em relação ao conhecimento sobre sua doença,
tratamento, e prognóstico; e como ele reage às decisões tomadas pelos seus pais
e pela equipe de saúde sobre seu tratamento, quando não tem oportunidade de
participar das tomadas de decisão. Acredita-se que ao ampliar a compreensão
dessa experiência, será possível desenvolver intervenções que ajudem o
adolescente a ter sua autonomia considerada e respeitada, de maneira que tenha
suas dúvidas esclarecidas e seus direitos preservados. Objetivo: compreender a
experiência de câncer na adolescência em relação ao respeito da autonomia
durante

os

cuidados

e

tratamentos

realizados.

Referencial

teórico

e

metodológico: os princípios da bioética direcionaram a perspectiva de
compreensão da autonomia de sujeitos que vivenciaram o câncer na adolescência.
A autonomia é um dos princípios da “trindade ética”- beneficência, autonomia e
1
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Universidade Federal de São Paulo. São Paulo, SP, Brasil.
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justiça. É definida como a capacidade de se autogovernar, escolher, dividir, avaliar
sem restrições internas ou externas. É um princípio de liberdade moral,
considerando que todo ser humano é agente moral autônomo e como tal deve ser
respeitado por todos os que mantêm posições morais distintas2. A essência da
autonomia é que as crianças se tornem capazes de tomar decisões por elas
mesmas. Neste sentido, autonomia significa ser capaz de decidir qual deve ser o
melhor caminho da ação, considerando os fatores relevantes da situação. Para
analisar o respeito da autonomia de uma criança ou de um adolescente deve-se
partir do conhecimento da evolução de suas competências nas diferentes idades,
considerando-se que a criança nasce totalmente dependente de cuidados e com o
processo de desenvolvimento vai aos poucos alcançando a independência. Tal
processo é alcançado, nas sociedades modernas, por volta dos vinte anos de
idade. Para a criança ter a possibilidade de ir construindo gradualmente sua
autonomia moral (governar-se a si mesma), é necessário que ela tenha
oportunidades de convívio com adultos, em um ambiente em que exista o respeito
mútuo e que propicie trocas sociais entre pares, onde a criança possa “assumir
pequenas responsabilidades e tomar decisões, discutir seus pontos de vista,
expressar livremente seus pensamentos e desejos, investigar e estabelecer
relações”3. O referencial da pesquisa qualitativa é o que melhor se aplica para
estudos desta natureza, considerando o significado que a pessoa atribui e ou as
percepções que elabora em relação a uma experiência vivida. Neste estudo foi
aplicado a Análise Qualitativa de Conteúdo, segundo Morse,Field4 para guiar a
coleta e análise dos dados. Caminho metodológico: o estudo foi realizado em um
hospital de atendimento a crianças e adolescentes com câncer, vinculado a uma
instituição de ensino superior, no município de São Paulo. O projeto foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição (CEP 1707/10). Os critérios de
inclusão foram: ser adolescente ou adulto jovem, diagnosticado com câncer na
fase de adolescência; ser considerado livre da doença em acompanhamento
ambulatorial na instituição; ser capaz de narrar sua experiência. Para coleta de
dados foram realizadas entrevistas individuais semi-estruturadas. Para facilitar a
seleção dos sujeitos, em um primeiro momento seguiu-se a agenda de consultas
do ambulatório de pacientes fora de tratamento, sendo efetivado o convite para
participar do estudo. Em caso de aceite, estes assinavam o Termo de
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Consentimento Livre e Esclarecido, elaborado conforme a portaria 196/96 do MS5 e
realizava-se a entrevista em sala privativa na própria instituição. Para guiar a coleta
de dados foi utilizado um roteiro previamente elaborado, contendo perguntas
abertas relacionadas ao seu conhecimento e participação no diagnóstico e
tratamento; às repercussões em sua vida; aos sentimentos e as reações
desencadeadas a partir de suas experiências. Após cada entrevista realizavam-se
anotações a respeito do comportamento dos sujeitos e da sua linguagem nãoverbal. Todas as entrevistas foram gravadas em mídia digital e transcritas na
íntegra pela pesquisadora. Na fase de análise dos dados todas as entrevistas
foram lidas e a seguir foi realizada a etapa de codificação dos dados, linha por
linha. Após, os códigos foram agrupados por similaridades e divergências, sendo
reunidos em categorias mais amplas representativas da experiência do indivíduo
que vivenciou o câncer na fase da adolescência. Resultados: participaram do
estudo sete sujeitos, com media de idade de 19 anos, seis do sexo masculino e um
do sexo feminino, com diagnósticos médicos de Leucemia, Linfoma de Hodgkin e
Não Hodgkin, Sarcoma de Ewing, Carcinoma de Rinofaringe, Tumor Neuroepitelial
Disembrioplásico e Ependimoma, e com média de cinco anos de acompanhamento
no ambulatório de pacientes fora de tratamento. As entrevistas tiverem média de
duração de trinta minutos. A análise realizada permitiu evidenciar três categorias
representativas da experiência dos sujeitos que vivenciaram o câncer na
adolescência: a vida modificada pela doença; a submissão ao tratamento; e as
estratégias de enfrentamento.

Trata-se de uma experiência de sofrimento do

adolescente, que a partir do início dos sintomas e da noticia do câncer vê sua vida
sendo modificada, com pouco controle sobre a situação, tendo de se submeter ao
tratamento e buscar estratégias para enfrentar essa nova trajetória. Nesse
percurso ele percebe que tem o apoio da família, dos amigos, da equipe de saúde
e da sua crença espiritual. Quando é respeitado e participa das negociações
quanto ao seu cuidado e as atividades de vida sente-se com controle sobre a
situação e inserido no tratamento. Quando não se percebe sendo ouvido, ele reage
impondo sua opinião. Essa experiência de sofrimento o ajuda no processo de
amadurecimento, pois tem de aprender a se submeter, a ouvir e a negociar seus
desejos. A esperança de cura e a confiança na equipe o mantém firme no
enfrentamento da doença. Considerações finais: A análise realizada trouxe
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elementos importantes para embasar a prática dos profissionais da saúde que
atuam neste contexto de cuidado e que podem ajudar a melhorar a qualidade do
serviço oferecido ao adolescente. A enfermagem pode aproveitar o contato com
esses pacientes e promover uma comunicação terapêutica, a fim de investigar
possíveis reações e conseqüências que o tratamento oncológico trás para o
adolescente tanto no seu meio físico, como no biopsicossocial. É preciso o
investimento em pesquisa dessa temática para que seja possível identificar melhor
a questão da autonomia do adolescente durante o tratamento e assim, com base
em evidências, promover o cuidado integral nessa fase da vida. Para que a
autonomia do adolescente seja considerada pelos profissionais é preciso incluir
discussões sobre essa temática durante a formação na graduação e na pósgraduação.

O

conhecimento

sobre

o

desenvolvimento

da

autonomia,

independência, práticas educativas e participação no cuidado deve ser enfatizado
nos currículos, a fim de formar profissionais comprometidos e com senso de
respeito ao ser humano.
Referências
1. Capitão CG, Zampronha MAG. Câncer na adolescência: um estudo com
instrumento projetivo. Rev. SBPH. 2004 Jun; 7(1):3-16.
2. Coelho LP, Rodrigues II BMRD. O cuidar da criança na perspectiva da bioética.
Rev. Bras enferm. 2009; 17(2):188-93.
3. Vinha TP. Reflexões sobre a teoria de Piaget e a construção da autonomia
moral. Rev. Dois Pontos: Teoria e Prática em Educação, 1998; 4(38):43-46.
4. Morse JM, Field PA. Qualitative research methods for health professionals.2nd
ed. Thousand Oaks, CA: Sage; 1995.
5. RESOLUÇÃO CNS 196/96. Diretrizes e normas regulamentadoras de
pesquisas

envolvendo

seres

humanos.

Disponível

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/1996/Reso196.doc.

em:

Acessado em

20/05/2010.
Descritores: adolescente, autonomia pessoal, neoplasias

964

A FAMÍLIA VIVENCIANDO A TERAPÊUTICA DA FOTOTERAPIA:
SISTEMATIZANDO A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Dias CS; Maciel RO; Silva EC ; Fonseca DBS

A Hiperbilirrubinemia Neonatal é uma das doenças mais freqüentes observadas
pela equipe de enfermagem e pelo médico no recém-nascido. Acomete em média
82% dos recém-nascidos1. E como tratamento é realizado a terapêutica da
fototerapia, conhecido popularmente como “banho de luz”. Teve início com os
nativos americanos, os quais foram os primeiros a observar, há muitas décadas
atrás, que a luz solar diminuía o tom amarelado na pele de alguns recémnascidos1,2. Somente em 1956, uma enfermeira, J.Ward, que atuava com os
recém-nascidos na Inglaterra, constatou a importância da luz solar para a cura da
icterícia nos recém-nascidos2. A utilização da terapêutica da fototerapia para o
tratamento da Hiperbilirrubinemia foi somente proposta no ano de 1958 por
Cremer. E a sua ação sobre a bilirrubina somente foi explicada por Brodersen e
colaboradores no ano de 19802. Num conceito histórico e cultural observou que a
aceitação da presença dos familiares no cuidado, durante a hospitalização
ocorreu de forma diversa na história da pediatria, pois a princípio os familiares
eram rejeitados por toda a equipe do hospital, isso devido ao perigo de
transmissão de doenças e contaminações3. Ao longo da história essa teoria foi
sendo desmitificada e assim, foram identificados os efeitos da separação familiar
no processo saúde-doença da criança. Atualmente é reconhecida a importância
da permanência do familiar no hospital, pois com a sua inclusão durante a
internação, houve uma nova abordagem no cuidado à criança. Todo o esforço da
equipe de saúde é concentrado na obtenção de dados referentes aos problemas
de saúde da criança, no diagnóstico acurado e na pronta instalação das medidas
terapêuticas. A abordagem preconizada passou a ser centrada na criança e sua
família. A criança e a família passaram a ser vistas de maneira holística. A família
tem posição central nessa abordagem, ela é o foco da assistência, além de ser
1.Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital Universitário
Pedro Ernesto.
2. Enfermeira Mestre pela UERJ. Docente da UVA. Chefe do Serviço de Enfermagem da Mulher e da Criança do Hospital
Universitário Pedro Ernesto.
3. Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital Universitário
Pedro Ernesto.
4. Enfermeira Especialista em UTI-neonatal. Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da
UERJ- Hospital Universitário Pedro Ernesto.
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ela a dar a continuidade da assistência a nível domiciliar. Apartir das questões
acima emergiu a necessidade de realizar o presente relatório de pesquisa que
tem como objeto a vivência do familiar-acompanhante diante da terapêutica da
fototerapia no recém-nascido. E, os seguintes objetivos: Discutir o vivenciar do
familiar- acompanhante do recém-nascido diante da terapêutica da fototerapia;
Identificar as percepções do familiar-acompanhante do recém-nascido sob a
terapêutica da fototerapia; Listar o conhecimento do familiar-acompanhante do
recém-nascido sob a terapêutica da fototerapia; Discutir o papel do enfermeiro
como orientador, no processo de formação de opinião do familiar-acompanhante
do recém-nascido sob a terapêutica da fototerapia. Trata-se de uma pesquisa
descritiva e exploratória com abordagem qualitativa devido a sua relação com o
objeto de estudo, por ser válido qualificar o fenômeno para conhecê-lo e não
quantificá-lo. Teve como cenário o Hospital Universitário Pedro Ernesto da
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Por se tratar de uma
Maternidade de Alto risco, origina com freqüência, recém-nascidos com a
necessidade de realizar a terapêutica da fototerapia. Os sujeitos da pesquisa
foram familiares – acompanhantes de recém-nascidos com Hiperbilirrubinemia
fisiológica ou patológica e que estavam submetidos a terapêutica da fototerapia.
Esses sujeitos foram escolhidos aleatoriamente para participarem da pesquisa,
independente do tempo de exposição ao tratamento dos recém-nascidos. A coleta
de dados foi realizada durante os meses de setembro e outubro de 2010, através
de uma entrevista semi-estruturada com quatro familiares-acompanhantes dos
recém-nascidos submetidos a terapêutica da fototerapia, na qual responderam
questões abertas e fechadas que os levaram a expressar suas opiniões a respeito
do tema da pesquisa e o depoimento foi gravado em MP4. O material das
entrevistas foi analisado através do processo de análise do conteúdo e do
discurso. Para a identificação dos depoimentos no trabalho, utilizou-se a letra E
associada a algarismos arábicos, de 1 a 4. Após a transcrição as entrevistas
também foram impressas e foram realizadas inúmeras leituras, para identificar os
assuntos mais emergentes, que foram agrupados em categorias.

Foram

1.Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital Universitário
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2. Enfermeira Mestre pela UERJ. Docente da UVA. Chefe do Serviço de Enfermagem da Mulher e da Criança do Hospital
Universitário Pedro Ernesto.
3. Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital Universitário
Pedro Ernesto.
4. Enfermeira Especialista em UTI-neonatal. Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da
UERJ- Hospital Universitário Pedro Ernesto.
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observados os aspectos éticos e legais da pesquisa com seres humanos
conforme Resolução 196/96. Somente foi executada após a aprovação do Comitê
de Ética e Pesquisa do Hospital, com a apreciação positiva através do Registro
(CEP/HUPE: 2725 CAAE: 0170.0.228.309-10). Obteve-se dos participantes a
assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. De acordo com os
dados existentes no instrumento da entrevista, foi possível traçar o seguinte perfil
dos familiares-acompanhantes: em sua totalidade, mães, sendo duas prímiparas
e duas multíparas, e a idade variou entre 22 e 35 anos. O que reforça a questão
de gênero, no que diz respeito ao papel da mãe-mulher como quem fica
responsável pelo cuidado ao recém-nascido na maioria dos casos. No contexto da
família, está socioculturalmente determinado que a mulher é a provedora dos
cuidados às crianças, idosos e doentes. Das mães multíparas, as duas afirmaram
que houve a necessidade de realizar a terapêutica da fototerapia na gestação
anterior. O que constata a afirmação: mães de recém-nascidos que têm icterícia
têm uma taxa de recorrência de 70%, desta intercorrência, em gestações futuras4.
Após a primeira gestação que o recém-nascido tenha icterícia, a mãe na próxima
gestação deve iniciar um tratamento com intuito de prevenir a doença hemolítica,
responsável pela icterícia. Emergiu, ainda as seguintes categorias dos
depoimentos: 1) Adaptação do recém-nascido ao uso da proteção ocular. Das
entrevistadas duas mães ressaltaram que o impacto mais relevante no recémnascido que está realizando a terapêutica da fototerapia é o uso de óculos ou
máscaras para a proteção ocular durante o tratamento. Demonstram também,
grande preocupação devido a adaptação do recém-nascido ao novo acessório.
Cabe a equipe de enfermagem a responsabilidade quanto a adaptação e ajuste
da proteção ocular a face do recém-nascido. E a orientação quanto a necessidade
do uso do acessório e ou os riscos da sua ausência no recém-nascido. 2) Vínculo
materno. Ao iniciar a terapêutica do fototerapia, a mãe acaba se sentindo distante
do seu bebê, pois não tem o contato o visual devido a proteção ocular e também
não tem a liberdade de ficar com o seu bebê aconchegado nos braços durante o
tempo que quiser. Por isso, a enfermagem deve estimular sempre que possível, o
1.Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital Universitário
Pedro Ernesto.
2. Enfermeira Mestre pela UERJ. Docente da UVA. Chefe do Serviço de Enfermagem da Mulher e da Criança do Hospital
Universitário Pedro Ernesto.
3. Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital Universitário
Pedro Ernesto.
4. Enfermeira Especialista em UTI-neonatal. Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da
UERJ- Hospital Universitário Pedro Ernesto.
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contato dos familiares com o recém-nascido, seja durante o intervalo da
fototerapia, na amamentação ou na troca de fralda. Pois o tratamento pode
comprometer a interação da díade mãe-bebê. Portanto, é de extrema importância
que estes cuidados devem constar na lista de intervenções de enfermagem ao
recém-nascido submetido a fototerapia. 3) Impacto no familiar. Essa categoria
surgiu apartir da indagação das entrevistadas sobre os sentimentos aflorados ao
ver o seu bebê na fototerapia. As mães, ao depor, deixavam nítido em suas fácies
a expressão de choro, devido o seu bebê estar realizando o “banho de luz”. Além
de falas carregadas de sentimentos, o que não justifica tamanho sofrimento
ressaltado pelas mães, sendo um procedimento não-invasivo e com grande
eficácia no tratamento da Hiperbilirrubinemia Neonatal. 4) Educação em Saúde.
Todas as entrevistadas afirmaram terem sido informadas sobre a terapêutica da
fototerapia. Entretanto, apenas uma das entrevistadas entendeu a finalidade do
tratamento, as demais apresentaram dúvidas, questionamentos e se mostraram
confusas, com falas sem o embasamento referente ao tratamento. Responderam
ainda, uma outra questão com o intuito de descobrir o papel do enfermeiro como
orientador diante da terapêutica da fototerapia. O que pode concluir que o
enfermeiro acaba por restringir o seu papel. Pois, o mesmo oferece suporte
emocional e tecnológico, porém, se esquiva da sua função de orientador, de
educador. Apesar da atuação efetiva de suporte, presente da equipe de
enfermagem, não é o bastante para que o enfermeiro ocupe integralmente o seu
espaço, além de não conseguir alcançar a dimensão educativa, conforme se
observou nas falas. Foi possível ainda, construir intervenções de enfermagem
com o intuito de: ajudar o familiar-acompanhante no enfrentamento da terapêutica
da fototerapia, diminuindo as suas dúvidas e anseios; de ressaltar a finalidade da
proteção ocular para o familiar; de criar ações para fortalecer o laço familiar com o
recém-nascido, além de aproximar a família com a equipe de enfermagem,
favorecendo uma boa relação interpessoal. Observei que na prática não ocorre a
valorização da função educativa, pois não é realizada. Sendo esta uma das mais
importantes funções realizada para a efetividade do processo educativo.
1.Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital Universitário
Pedro Ernesto.
2. Enfermeira Mestre pela UERJ. Docente da UVA. Chefe do Serviço de Enfermagem da Mulher e da Criança do Hospital
Universitário Pedro Ernesto.
3. Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital Universitário
Pedro Ernesto.
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Considero que o enfermeiro abdica de toda a autonomia conquistada no campo
profissional em relação a educação em saúde de seus pacientes. O que é
preocupante, pois se o enfermeiro deixa lacunas neste âmbito, outras profissões
com certeza farão, perdendo assim, um espaço já conquistado da profissão.
Finalmente, acredito que o presente estudo permitiu para maior conhecimento
sobre a temática proposta a fim de salientar a importância da educação em saúde
a ser exercida pelo enfermeiro. Com o propósito de atenuar as percepções dos
familiares- acompanhantes decorrentes da terapêutica da fototerapia do recémnascido, tudo em prol de uma melhor vivência do processo terapêutica pela
família.
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A FREQUÊNCIA DO TOQUE POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM
CRIANÇAS HOSPITALIZADAS
LIMA NCF1, TACLA MTGM2
A pele, como uma roupagem contínua e flexível, envolve-nos por completo. É o mais
antigo e sensível de nossos órgãos, nosso primeiro meio de comunicação e o mais
eficiente protetor. Além disso, o tato é o primeiro a desenvolver-se sendo a forma
mais primitiva de comunicação. Existe uma grande evidência de que a pele tem uma
função imunológica. A epiderme produz um hormônio capaz de aumentar as funções
das células T, que são responsáveis pela imunidade celular. O toque é considerado
uma das maneiras mais importantes de comunicação não verbal, podendo enviar
sensações boas ou ruins para o cliente. A pele é como um órgão sensorial primário
para a criança, necessário no estabelecimento da ligação afetiva, sendo a
experiência tátil um elemento crítico para o processo de desenvolvimento,
crescimento e construção da personalidade. Entendendo que o ato de tocar
estabelece um meio de comunicação corporal e contribui para um ambiente bom,
essencial para o ser humano que está começando a viver. A criança para ter um
bom desenvolvimento, necessita ser olhada, acariciada, beijada e amada. Dados de
estudo que avaliou o comportamento de crianças em seus primeiros anos de vida,
indicam que crianças que não eram tocadas e acariciadas apresentavam um retardo
no desenvolvimento e dificuldade em estabelecer relações de contato com outras
pessoas. Já as crianças tocadas pelas mães instruídas a acariciar seus bebês,
demonstraram uma incidência menor de resfriados, gripes, vômitos e diarréias. O
mesmo estudo indica que pré-escolares, em situação de estimulação tátil,
diminuíram comportamentos agressivos, relaxavam e se concentravam mais,
demonstrando assim a grande importância do tocar. Inúmeros autores afirmam que
o toque é um elemento essencial para o cuidado ao próximo, mais especificamente
os bebês. Afirmam que este resulta em um bom desenvolvimento para a criança,
tanto a enferma, quanto a sadia. Crianças tocadas e acariciadas futuramente se
1

Graduanda do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina –UEL
Doutora em Enfermagem. Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem da
Universidade Estadual de Londrina –UEL - Área Saúde da Criança
2
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desenvolveram mais extrovertidas, criativas, além de ganhar peso e ter melhor
imunidade.

Pode-se

classificar

o

toque

como

instrumental,

expressivo

e

instrumental-expressivo. O primeiro é aquele que é realizado apenas para o cuidado
técnico, como puncionar uma veia, realizar um curativo. Já o segundo é realizado
espontaneamente, não relacionado com um procedimento tecnicista, transmitindo
certo afeto ao paciente e o último refere-se a uma junção de ambos. Objetivo:
Verificar a freqüência do uso do toque pelos enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem em crianças hospitalizadas e observar os tipos de toque utilizados, sua
duração, horários mais freqüentes e a parte do corpo tocada por estes profissionais.
Metodologia: Estudo observacional, descritivo de abordagem quantitativa, realizado
na Unidade Pediátrica e Pronto Socorro Pediátrico de um hospital universitário de
Londrina-PR. Este estudo seguiu as normas relativas à pesquisa envolvendo seres
humanos da resolução de 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade
Estadual de Londrina com o parecer nº 078/11. A pesquisa tem resultados ainda
parciais. Os dados são obtidos por meio de um roteiro contendo dados de
caracterização das crianças, de seus responsáveis e do profissional responsável
pelo cuidado da criança, freqüência do toque, horário do toque, local em que a
criança foi tocada, se houve procedimento realizado, tipo de toque, sensação
provocada, interpretando como agradável ou não, através da expressão. Cada
criança é observada por um período de seis horas, com amostras de três períodos.
Até o momento foram observadas quatro crianças e quatro técnicos de enfermagem.
Após a coleta, os dados são tabulados no programa Microsoft Office Excel e
descritos em porcentagem. Resultados: Das quatro crianças observadas, três
(75%) estavam acompanhadas pelas mães e uma (25%) estava acompanhada pela
avó. Foram observados 14 toques, todos realizados por técnicos de enfermagem.
Em relação aos horários, apenas um toque (7,14%) foi realizado às 10 horas da
manhã, seis toques (42,85%) foram realizados no período das 14 às 15 horas, cinco
toques (35,71%) foram realizados entre o período das 16 ás 17 horas e dois toques
(14,28%) entre o período das 17 ás 18 horas. Quanto aos locais tocados, três
(21,42%) foram na face, dois (14,28%) toques ocorreram na perna, dois (14,28%)
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toques nos braços. O tórax foi outro local que recebeu dois toques (14,28%) e
cincos toques (35,71%) ocorreram em outras regiões do corpo. Destas regiões, a
mais freqüente foram as mãos. Estudo realizado por Tabet e Castro (2002) concluiu
que os técnicos de enfermagem ao cuidarem dos pacientes, usaram principalmente
o toque instrumental nos membros superiores, bem como em nosso estudo.
Observou-se

que

todos

os

toques

foram

realizados

para

execução

de

procedimentos técnicos necessários ao tratamento do paciente. Quanto ao tipo de
toque, 13 (92,85%) foram do tipo instrumental-expressivo, um (7,14 %) apenas foi
do tipo expressivo e nenhum toque instrumental, diferentemente de Tabet e Castro
(2002) que mostram em sua pesquisa uma prevalência muito grande do toque
instrumental nos toques observados, obtendo uma amostra de 100% em uma UTI
Pediátrica. Resultados semelhantes foram obtidos por Pinheiro, Rocha e Silva
(1998) que obtiveram 80,4 % de toques instrumentais, 18,4% de instrumentalexpressivo e 1,2% expressivo, quando os mesmos observaram auxiliares de
enfermagem como cuidadoras em uma Unidade de Internação de Adultos. Em onze
(78,57%) ocasiões os toques provocaram sensações agradáveis nas crianças e, em
três casos (21,42%) os pacientes demonstraram não gostar de serem tocados.
Conclusão: A observação apontou para a maior incidência do toque instrumentalexpressivo, o que pode ser considerado um bom resultado visto este pode ser um
importante cuidado complementar da enfermagem para as crianças hospitalizadas.
Entretanto, podemos observar que a freqüência em que ele acontece na unidade em
estudo não é muito grande e acontece apenas nos momentos reservados a
procedimentos técnicos. Grande parte dos toques refletiram que o carinho envolvido
com a técnica, no toque instrumental-afetivo, receberam aprovação das crianças.
Desse modo, quando vivenciado de forma positiva pela criança, o toque pode
promover uma internação menos traumática e uma assistência mais humanizada,
além de acarretar benefícios fisiológicos que colaboram com sua recuperação.
Portanto, este estudo buscou fornecer dados sobre a freqüencia do toque para que
este possa contribuir para a melhora na assistência de enfermagem.
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¹ Acadêmica de Enfermagem, 7º semestre, da Universidade Federal do Pará (UFPA).
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A Enfermagem é uma ciência que tem como objetivo principal promover a
manutenção e prevenção da saúde através do atendimento das necessidades
humanas básicas, dentre as quais o conforto. Analisar a evolução das
concepções sobre este é muito importante, uma vez que os conceitos atuais
sobre

esta

necessidade

humana

básica

estão

vinculados

às

práticas

anteriormente vigentes. Conforto é um estado de comodidade e bem-estar em
que a pessoa está à vontade consigo mesma e com o seu ambiente. A
enfermagem trata com o fator mais comum que interfere no conforto, a dor,
associada à doença ou à lesão, com um componente emocional, o sofrimento. A
quantidade de dor que uma pessoa suporta é denominada tolerância a dor. O
controle da dor refere-se às técnicas utilizadas para prevenir ou reduzir a dor.
Uma das missões da enfermagem é focalizada no desconforto do doente e nas
medidas empregadas para aliviar a dor, tendo como um de seus objetivos ajudar
o indivíduo a suportar o seu sofrimento, por meio da obtenção do conforto. O
conforto é uma necessidade humana básica comum, e a sua procura é normal
tanto pelas pessoas saudáveis quanto pelas doentes. Devido a isso o conforto é
de suma importância para a promoção do bem-estar do paciente. Para isso a
enfermagem se apropria do processo de enfermagem para sistematizar e
humanizar o atendimento prestado ao paciente. Este estudo objetivou indicar um
ambiente adequado para promoção do conforto; identificar os tipos de dor;
mostrar o grau da dor e as terapias correspondentes e apresentar os principais
diagnósticos de enfermagem ao paciente pediátrico acamado. A partir de um
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problema visualizado nas aulas práticas de Pediatria, em uma enfermaria de um
hospital público de referência em oncologia, em Belém do Pará, sobre o cuidado
de enfermagem às crianças acamadas, surgiu o interesse de fazer uma análise
sobre o assunto associando as vivências do campo de prática e revisão
bibliográfica, sendo que essa última se baseou na análise de publicações
deparadas na literatura, mediante a busca de artigos nas bases eletrônicas de
dados, empregando os seguintes descritores:

Conforto, dor e assistência de

enfermagem, no período de 02 de maio a 22 de junho/2011; foram selecionados
somente os artigos publicados a partir de 2005. Para identificação dos
diagnósticos de enfermagem utilizou-se a Taxonomia da NANDA II. Os resultados
apontam que o ambiente é tudo aquilo que possa a vir interferir no conforto do
paciente, como paredes, pisos, cor do ambiente, iluminação, controle do clima,
som, ventilação, mobília (cama, armários, janelas, etc.), colchões, roupas de
cama, cortinas, principalmente divisória de leito, todos esses objetos interferem
diretamente na recuperação e na sensação de bem-estar do paciente. Quanto os
tipos de dor são descritos conforme sua origem e duração, tais como dor cutânea,
tem origem ao nível da pele e a profundidade do trauma determina o tipo de
sensação experimentada; dor visceral surge em órgãos internos machucados ou
mortos; dor neuropática apresenta características atípicas, esse tipo de dor
costuma ser sentido dias, semanas ou meses após sua origem ter sido tratada e
solucionada. A dor pode variar conforme sua duração, sendo considerada dor
aguda quando apresenta curta duração, ao passo que a dor se torna crônica,
prolonga-se por mais de seis meses. Em relação ao grau da dor e conduta
terapêutica são preconizadas pelo Ministério da Saúde três etapas: (a) na dor
muito forte, deve-se acrescentar uma dose mais alta de narcóticos aos nãonarcóticos; ( b) na dor intermediária, uma dose baixa de narcótico deve ser
combinada com não-narcóticos e (c) na dor leve é controlada com doses baixas
de drogas não-narcóticas; já às terapias para a dor estão relacionadas ao grau da
dor

e utilizam-se drogas narcóticas, não-narcóticas e combinações de

substâncias para controlar a dor. Com relação à sistematização de enfermagem,
os principais diagnósticos encontrados foram: 1) Risco de Lesão, devido fraqueza
e deteriorização músculo-esquelética; 2) Dor Crônica, relacionada à compressão
de estruturas pelo aumento de tecidos neoformados; 3) Mobilidade Física
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Prejudicada, relacionada à dor; 4) Fadiga, relacionada ao esforço físico
aumentado e distúrbios no padrão do sono; 5) Ansiedade, relacionada ao
ambiente hospitalar desconhecido. Na perspectiva teórica desse estudo
fundamentado, conforto/desconforto foram tratados como estados subjetivos e,
como tal, entendidos a partir das experiências vivenciadas pelos pacientes, não
deixando, porém, de vinculá-los aos fatores objetivos das instituições e da lógica
ligada as práticas que as fundamentam. Tratá-los como elemento subjetivo
implica, sobretudo centrar nas interações dos profissionais de saúde com os
indivíduos, implicando assim na valorização humana, rompendo e extrapolando
as concepções que reduzem o individuo a paciente, buscando incorporar outras
racionalidades no atendimento, que tragam à tona, no interior das unidades
hospitalares, a vida do sujeito.

Descritores: Conforto, dor e assistência de enfermagem.
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A HUMANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM UMA
UNIDADE DE TERAPIA NEONATAL.

Oliveira W; Martins JO; Moura MZ; Guerra AA; Lambert MA.
Introdução: A temática humanização envolve questões amplas que vão desde a
operacionalização de um projeto político de saúde calcado em valores como a
cidadania, o compromisso social e a saúde como qualidade de vida, passando
pela revisão das práticas de gestão tradicionais até os microespaços de atuação
profissional nos quais saberes, poderes e relações interpessoais se fazem
presentes1. A internação em uma unidade neonatal traz inúmeras implicações
para os envolvidos no processo de hospitalização nessa unidade, ou seja, o
recém-nascido, sua família e a equipe multiprofissional e interdisciplinar, cujo
processo de trabalho deve permitir a realização do cuidado com a especificidade
necessária ao grupo neonatal 2. A humanização do cuidado neonatal, proposta
pelo Ministério da Saúde, através do Método Canguru, são voltadas para o
respeito às individualidades, à garantia de tecnologia que permita a segurança do
recém-nascido e o acolhimento ao bebê e sua família, com ênfase no cuidado
voltado para o desenvolvimento e psiquismo, buscando facilitar vínculo mãe-bebê
durante a sua permanência no hospital e após a alta3. Diante dessa premissa,
observa-se uma preocupação atual das instituições de assistência à saúde e
gestores em oferecer serviços que contemplem qualidade, focado principalmente
na ambiência, resolutividade e acolhimento. Objetivo: Este estudo objetivou
descrever os processos de trabalho multiprofissional que torna possível a
humanização da assistência à saúde do recém-nascido, família e equipe na
unidade neonatal. Metodologia: Para a realização desta pesquisa optamos por
uma abordagem descritiva, exploratória e bibliográfica, uma vez que permite
1. Professor em enfermagem, Universidade Nove de julho – SP; Enfermeiro da
Unidade Neonatal – Hospital São Luiz Gonzaga –ISCMSP. 2. Enfermeira da Unidade
Neonatal – Hospital São Luiz Gonzaga –ISCMSP.3. Enfermeira da Unidade Neonatal –
Hospital São Luiz Gonzaga –ISCMSP.4. Chefe de enfermagem do depto de pediatria e
neonatologia -– Hospital São Luiz Gonzaga –ISCMSP.5. Médica chefe do Serviço de
Neonatologia do Hospital São Luiz Gonzaga –ISCMSP.
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entrar em profundidade com o tema proposto. Na primeira etapa, foi realizado um
levantamento do material bibliográfico sobre a humanização da assistência em
saúde e neonatal, que ocorreu no primeiro semestre de 2011. Foram incluídas
fontes impressas, como livros e artigos de periódicos. Fontes on-line foram
obtidas nas bases de dados Scientific Eletronic Library online – SCIELO;
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS e
Literatura Internacional em Ciências da Saúde – MEDLINE. Ao delimitarmos o
tema da pesquisa, realizamos um estudo exploratório a fim de aproximarmos dos
conceitos que envolvem a humanização da assistência em saúde e neonatal, e
determinamos os grupos temáticos que julgamos importante para o cuidar
humanizado: Comunicação; Estrutura Física; Tecnologia de produtos
(equipamentos, ferramentas, materiais); Tecnologia de processos (técnicas
e métodos e procedimentos) e por fim, os Recursos Humanos. O estudo foi
desenvolvido no Hospital Municipal São Luiz Gonzaga, sob gestão da
Organização Social de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo,
localizado na zona norte, o qual atende, exclusivamente, usuários do Sistema
Único de Saúde. Após determinação e estratificação dos grupos temáticos,
especificamos e classificamos todos os procedimentos e rotinas que realizamos
na unidade neonatal, e que são direcionados a humanização da assistência ao
cliente, família e equipe multiprofissional.Resultados e discussão: A unidade
neonatal é um ambiente hospitalar onde se concentra técnica e procedimentos
sofisticados, associados à alta tecnologia e pessoal especializado, ao cuidado do
recém nascido grave ou que necessitam de algum tipo de intervenção. A
necessidade da hospitalização desse RN, indispensável à sua sobrevivência,
paradoxalmente o expõe a um ambiente inóspito, pelo excesso de manipulação,
procedimentos invasivos e dolorosos, ruídos e luminosidades, bem como riscos
exacerbados de seqüelas e iatrogenias.Na tentativa de eliminar ou amenizar o
1. Professor em enfermagem, Universidade Nove de julho – SP; Enfermeiro da
Unidade Neonatal – Hospital São Luiz Gonzaga –ISCMSP. 2. Enfermeira da Unidade
Neonatal – Hospital São Luiz Gonzaga –ISCMSP.3. Enfermeira da Unidade Neonatal –
Hospital São Luiz Gonzaga –ISCMSP.4. Chefe de enfermagem do depto de pediatria e
neonatologia -– Hospital São Luiz Gonzaga –ISCMSP.5. Médica chefe do Serviço de
Neonatologia do Hospital São Luiz Gonzaga –ISCMSP.
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sofrimento do recém nascido e família na unidade neonatal, realizamos as ações
a seguir relatadas e que são direcionadas a humanização da assistência ao
cliente, família e equipe multiprofissional: Comunicação verbal: ações de
primeiro contato, adoção do horário de informações e reuniões semanais com os
pais e a Comunicação não verbal operacionalizada com: identificação do RN
pelo nome, identificação dos pais pelo nome, e entrega de Folder. Quanto à
Estrutura Física da unidade neonatal, a mesma tem capacidade operacional
para 08 leitos de cuidados intensivos e 08 leitos de cuidados intermediários, e
existe preocupação constante em proporcionar um ambiente agradável,
aconchegante, limpo e harmonioso. Destacamos ainda, a sala de TV para os pais
e sala de ordenha estruturada ao incentivo ao aleitamento materno. Quanto à
Tecnologia de produto, destacamos as medidas atenuantes de efeito sonoro e
luminosidade;

parque

tecnológico

essencial

ao

cuidado,

bem

como

a

preocupação com o conforto da mãe durante a fase de internação do RN. Quanto
à Tecnologia de processos (técnicas e métodos e procedimentos,
destacamos: horário de visita para os avós; liberação do horário de visita aos pais
(individuais e conjuntas); programa de apoio, incentivo e promoção ao contato
precoce e à amamentação na primeira hora de vida; enfrentamento da dor seja do
ponto de vista farmacológico ou não; programa de passe livre nos transportes
coletivos para a mãe durante a internação do filho; horário do soninho;
implantação do método mãe canguru (aninhamento, manipulação mínima);
restrição da tricotomia do couro cabeludo dos RNs: associado a programação
precoce de implantação do cateter central de inserção periférica para todos os
prematuros, bem como para os RNs a termo que necessitem de tratamento
parenteral prolongado e por último, o protocolo de restrição a punções venosas
cefálica. Estas só serão realizadas exclusivamente pelos enfermeiros, mediante
diálogo prévio com a mãe, e por

fim as ações direcionadas aos Recursos

1. Professor em enfermagem, Universidade Nove de julho – SP; Enfermeiro da
Unidade Neonatal – Hospital São Luiz Gonzaga –ISCMSP. 2. Enfermeira da Unidade
Neonatal – Hospital São Luiz Gonzaga –ISCMSP.3. Enfermeira da Unidade Neonatal –
Hospital São Luiz Gonzaga –ISCMSP.4. Chefe de enfermagem do depto de pediatria e
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Humanos; Setor de educação continuada direcionada a treinamentos; Incentivo
aos funcionários para participação de eventos externos – a entidade libera 5 dias
no ano para este fim; Carga horária menor do que praticada no mercado; Salários
competitivos

com

o

mercado;

Dimensionamento

de

recursos

humanos

adequados. Conclusão: A partir da nossa proposta de identificar as ações que
norteiam o cuidar humanizado, verificamos ser um processo complexo, uma vez
que exige relações entre os sujeitos e expectativas do cliente. Para isso todos os
colaboradores

da

instituição

precisam

participar do

processo.

Logo, é

imprescindível entender que a assistência de qualidade e integral não é restrita ao
RN enfermo, mas à família que se encontra com suas necessidades
biopsicossocial comprometidas. Na discrição dos processos de trabalho
percebemos ser possível humanizar o objeto de trabalho em enfermagem,
entretanto precisamos vencer nossas próprias resistências e desenvolver a
sensibilidade para perceber o imperceptível. Urge destacar que uma ação pode
valer por mil palavras e o que dizer da felicidade por ter vivenciado a
solidariedade... Humanizar é sem dúvida tornar-se humano, portanto faça para o
outro o que gostaria que fizessem por ti. Referências Bibliográficas: 1.Malta
MEB, Colli AMF, Silva FMB, Kenji MJS, Abud MH, Rocha N. Os avanços
tecnológicos da saúde e sua repercussão na enfermagem: tecnologia de apoio ao
cuidado. In: Anais do 48° Congresso Brasileiro de E nfermagem; 1996 out. 6-11;
São Paulo. São Paulo: ABEn-SP; 1996. 2. Oliveira BRG, Lopes TA, Vieira CS,
Collet N. O processo de trabalho da equipe de enfermagem na UTI neonatal e o
cuidar humanizado. Texto Cont Enferm 2006; 15(Esp): 105-13.

3. Brasil.

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde e Gestão do SUS. Brasília:
ministério da Saúde; 2010.
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A HUMANIZAÇÃO E A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À
CRIANÇA SUBMETIDA À QUIMIOTERAPIA
Autores
Cantanhede LA, Gomes MJB, Sousa MAC, Almeida BS, Sousa VEC
Resumo
Introdução: O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que
têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais, podendo
aparecer em qualquer idade e local do organismo(1). O incremento das
técnicas e métodos de tratamento do câncer tem levado a índices
progressivamente melhores de cura e sobrevida dos pacientes, mas a
preocupação com a qualidade da assistência, nos diversos contextos,
permanece. Objetivo: Analisar a importância da atenção humanizada à criança
durante o tratamento quimioterápico, analisar a importância das atividades
lúdicas

para

a

criança

hospitalizada .

Metodologia:

Realizou-se

um

levantamento bibliográfico nas bases de dados: BVS (Biblioteca Virtual em
Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library Online). Foram utilizadas as
seguintes palavras-chave para a busca: Enfermagem e Quimioterapia. Foram
estabelecidos como critérios de seleção: artigos publicados em português,
disponíveis na íntegra e com data de publicação nos últimos 10 anos. Após o
uso das palavras-chave e a aplicação dos critérios de seleção a amostra
totalizou em 10 artigos, os quais foram lidos cautelosa e exaustivamente para
posterior agrupamento dos resultados encontrados. Resultados: Após a leitura
dos artigos que fizeram parte da revisão os resultados foram agrupados em 3
temas principais: Papel do enfermeiro na assistência à criança com câncer,
Atenção à família da criança hospitalizada e Atividades lúdicas no ambiente
hospitalar. Com relação ao Papel do enfermeiro na assistência à criança com
câncer é importante considerar que a enfermagem não é apenas um apêndice
na estrutura hospitalar da qual faz parte. Os profissionais de enfermagem
representam mais da metade do contingente de pessoal da instituição e é por
meio destes que se torna possível o tratamento e o cuidado da criança doente.
Dessa forma, a equipe de enfermagem está na linha de frente nesse campo de
batalha do cuidado à criança e ao adolescente com câncer e sua família. O
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plano de cuidados de enfermagem deve levar em consideração o fato de que a
criança será submetida a tratamento longo e complexo, dessa forma, os
profissionais manejarão inúmeras informações acerca da doença. As crianças,
por sua vez, deverão se adaptar à equipe de saúde e às recomendações
inerentes à assistência (como orientações referentes à alimentação, higiene
corporal, uso de medicações, eventos esperados, entre outras)(2). Uma equipe
bem orientada é fundamental no processo do cuidar á crianças submetidas ao
tratamento quimioterápico. Os cuidados e orientações devem começar na
admissão, onde se expõe à família estratégias do processo de cuidar,
apresentando as características da unidade e demonstrando a importância de
determinadas rotinas para o bem-estar da criança. Quanto maior o
conhecimento da família sobre diagnóstico e possibilidades de tratamento
melhor é a contribuição no cuidado prestado, cabendo à enfermagem grande
parte das orientações. No processo e evolução naturais do tratamento é
fundamental que o enfermeiro saiba instruir sua equipe a prestar os cuidados
de forma humanizada, entendendo e respeitando a família que, na maioria das
vezes, se encontra extremamente fragilizada. A enfermagem deve estar
preparada para o cuidar de forma integral durante a hospitalização, objetivando
a promoção do conforto, alívio de sintomas, além de prestar atenção às
dimensões psicossociais de pacientes e familiares, estabelecendo um forte
vínculo entre profissional da saúde, paciente e família(3). Com relação à
Atenção à família, geralmente, durante a hospitalização a mãe se faz presente
em substituição ao pai ou outro familiar. Isso ocorre em função do aspecto
cultural, em que o papel da mãe é o de cuidadora, sendo esperado que esteja
junto ao seu filho na hora da doença ou da dificuldade. Consequentemente,
nesse momento, a mãe diminui a atenção dispensada aos outros filhos, à casa,
ao trabalho e a si mesma. Nesse aspecto, ressalta-se que os profissionais de
saúde devem buscar a humanização para a criança e a família na perspectiva
da integralidade do cuidado. Segundo Ribeiro(4) a equipe de saúde toma para
si a responsabilidade sobre a criança hospitalizada, e isso pode gerar conflitos
inevitáveis entre a equipe e a família, que deseja participar de todas as
decisões relacionadas a saúde do seu filho. De outro modo ressalta-se que,
atualmente, um grande enfoque vem sendo dado à desospitalização da criança
com câncer, disponibilizada por meio do tratamento ambulatorial, hospital-dia,
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assistência domiciliar e redes de apoio. A partir dessas perspectivas, alguns
estudos têm demonstrado, em relação à hospitalização da criança, que a
inclusão do brinquedo nesse ambiente é útil e favorece o tratamento. Com
relação às Práticas lúdicas a literatura infanto-juvenil apresenta-se como um
elemento rico e variado para vivenciar as questões relacionadas com o
adoecimento e internação na infância. Partindo desse pressuposto, a
implantação desse tipo de literatura no ambiente hospitalar é importante para
que a criança aproprie-se de sua doença e não torne esse momento um
paralisador de sua vida e, principalmente, do seu processo de aprendizagem, e
que possa, entendendo o que está acontecendo com ela, buscar a melhor
forma de enfrentamento possível. Ainda nesse ponto, sabe-se que há uma
variedade de tipos de literatura, e o uso destas em associação aos tratamentos
convencionais possibilitam que a criança se divirta e aprenda, mesmo estando
fora do ambiente de aprendizagem habitual. Para Gouveia(5): “contar histórias,
além de entreter, é educar e, no caso das crianças internadas em um hospital,
é esclarecer, explicar, reanimar”. Complementamos afirmando que é fazê-las
entenderem a importância de buscar mecanismos que possibilitem o vivenciar
do dia a dia da sua doença. Além da história, da brincadeira, o educador leva
para a criança e para sua família uma mensagem de aconchego e
solidariedade, oferecendo fantasia e emoção em troca do primeiro olhar
curioso, ou seja, entreter e levar informação educacional, e não viver a dor do
outro. Assim consideramos que o uso da literatura infanto-juvenil no tratamento
de crianças com câncer representa uma fonte amenizadora dos distúrbios
apresentados por essas crianças e que pode nutrir a capacidade de
aprendizado emocional e intelectual por meio do simples ato do brincar
terapêutico.
enfermagem

Conclusão:

A

conhecimento,

humanização
disposição,

requer

dos

interesse

profissionais

ativo,

de

afetividade,

flexibilidade, busca por aprimorar o cuidar, responsabilidade, sensibilidade e
capacidade de escutar oportunizando a expressão de sentimentos sem préjulgamentos ou censuras. As enfermeiras responsáveis pelo cuidado a tal
clientela devem estar em constante capacitação, buscando instrumentos para
atender as necessidades físicas, emocionais, sociais e culturais da criança, do
adolescente e de seus familiares. Referências: 1. Malagutti, W. Oncologia
pediátrica: uma abordagem multiprofissional. São Paulo: Martinari; 2011. 2.

985
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conta
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A HUMANIZAÇÃO NO CUIDADO PEDIÁTRICO EM AMBIENTE
HOSPITALAR: REVISÃO LITERÁRIA
Gonçalves IM ¹

Introdução: o ato de cuidar, característica fundamental da profissão de
enfermagem, está tão relacionada a humanização e ao acolhimento, que dissociálas, imaginá-las distintas parece e é inimaginável. Se acrescentarmos a fragilidade e
a inocência das crianças, a humanização no cuidar torna-se ainda mais necessário.
De acordo com Brasil (2006) a missão de todos os profissionais da saúde é prevenir,
cuidar, proteger, tratar, recuperar, promover, ou seja, produzir saúde. Os
enfermeiros, em especial por liderarem a equipe de enfermagem, devem ter o
acolhimento como postura e prática nas ações de atenção e gestão nas unidades de
saúde favorecendo, dessa forma, a construção de uma relação de confiança entre
os usuários e a equipe de enfermagem, contribuindo para o alcance dos objetivos,
isto é, a promoção da saúde. Conforme Rocha et al (1998) as crianças são seres
especiais, estão em crescimento e desenvolvimento, apresentando necessidades
específicas em cada fase, são provenientes de diferentes classes sociais e possuem
desigualdades que não são apenas biológicas, isto é, caracterizadas pelas etapas
de amadurecimento de suas funções orgânicas, mas socialmente determinadas,
havendo uma relação diretamente proporcional entre suas vulnerabilidades, riscos
de adoecer, danos e suas condições de existência e qualidade de vida. Para Doca e
Costa Júnior (2007), adoecer é um evento não esperado e, quase sempre, não
desejado, expondo o indivíduo a vulnerabilidades de natureza física, social e
psicológica, ocasionadas por inúmeros fatores, como a gravidade da patologia, os
efeitos colaterais desagradáveis de determinados tratamentos, o estigma social
vinculado à doença e as restrições ambientais impostas pelo. “O adoecimento afeta
a rede de apoio do indivíduo e, no caso da criança, afeta, principalmente, seus
cuidadores primários”(Doca; Costa Júnior, 2007, p 3). Todo paciente que se
encontra no hospital está deslocado de seu ambiente familiar. O hospital é um local
estranho, onde não é permitido ao paciente seguir suas própria regras, é preciso que
ele seja realmente paciente, isto é, perseverante, até sua recuperação. O resultado
dessa mudança de “lar” constitui, muitas vezes, um fator estressante e,
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especialmente, para crianças “podem ser observadas por meio de comportamentos
de rebaixamento do humor, protestos, retraimento social e desmotivação (Doca;
Costa Júnior, 2007). Uma contribuição relevante para o avanço no tratamento de
crianças em ambientes hospitalares é o comportamento dos pais, especialmente
quando se espera colaboração da criança para a execução de exames e
procedimentos terapêuticos. Pais ou acompanhantes intolerantes ao tratamento
podem induzir ou agravar a ansiedade em crianças dificultando, ou mesmo
impedindo, a atuação dos profissionais de saúde. Objetivos: identificar quais as
habilidades esperadas do enfermeiro frente ao cuidado com a criança no ambiente
hospitalar; relacionar a humanização no atendimento de enfermagem com a
promoção da saúde pediátrica. Metodologia: trata-se de uma pesquisa bibliográfica
de caráter exploratório-descritivo, na qual serão identificadas na literatura atuações
da enfermagem relacionadas à humanização da assistência pediátrica. A pesquisa
bibliográfica possibilita um amplo alcance de informações, além de permitir a
utilização de dados dispersos em inúmeras publicações, auxiliando também na
construção, ou na melhor definição do quadro conceitual que envolve o objeto de
estudo. A pesquisa ocorreu no período de julho e agosto de 2011. Primeiramente,
foram selecionados artigos relacionados ao cuidado de enfermagem com a criança
e, posteriormente, foram identificados quais os procedimentos e habilidades que a
enfermagem utiliza para a promoção da saúde. Ainda, foram relacionados de que
forma o atendimento humanizado contribui para a recuperação ou manutenção do
bem-estar em crianças. Resultados: dentre as intervenções esperadas pela
enfermagem está a preparação psicológica, para Quiles e Carrillo (2000, p. 6 apud
Doca; Costa Júnior, 2007) é “como um conjunto de procedimentos técnicos que tem
por objetivo geral aliviar as reações emocionais advindas da situação de internação
hospitalar e facilitar a adaptação comportamental a este contexto”. De acordo com
os autores supramencionados, a preparação da criança pode ocorrer em três fases
distintas: antes da hospitalização, no momento da admissão hospitalar ou antes de
exames e procedimentos médicos invasivos, como punções e cirurgias. Dessa
maneira, a enfermagem pode atuar explicando para criança como sucederá os
procedimentos hospitalares de diversas formas, através da oralidade, pela distração
com jogos e brincadeiras. Conforme os mesmos autores, os programas de
preparação psicológica devem priorizar a redução da percepção de dor durante
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esses procedimentos e não impedí-los que ocorram, e sim, ensinar a criança a lidar
com os procedimentos hospitalares antes do início dessas intervenções. Os efeitos
positivos das intervenções de enfermagem são redutores de queixas de dor,
enfocando a efetividade da distração e o treino dos pais como agentes
estimuladores do comportamento de colaboração de seus filhos (Doca; Costa Júnior,
2007). Outra intervenção de enfermagem para a humanização no cuidado com a
criança é enfatizar aos pais a importância da permanência deles em período integral
no ambiente hospitalar, a participação no cuidado, juntamente com a enfermagem,
mais a contribuição da relação entre crianças, pais e profissionais, têm
dproporcionado novas formas de organização da assistência à criança hospitalizada
(Collet; Rocha, 2004). De fato, a permanência dos pais com seus filhos
hospitalizados é um direito conquistado pelas crianças através da Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, que regulamenta o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. O
artigo 12 afirma que "os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão
proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou
responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente" (Brasil, 2005).
Para Collet e Rocha (2004) a permanência dos pais com seus filhos no ambiente
hospitalar não é uma facilidade dada à família, mas principalmente uma atitude dos
profissionais de saúde para que haja envolvimento dos pais no cuidado à criança
hospitalizada. Pais e equipe de enfermagem o objetivo comum, ou seja, o
restabelecimento da saúde da criança. Conclusão: através da revisão literária
percebe-se a gama de intervenções que o enfermeiro pode utilizar no trato com
crianças e de como é importante a humanização na promoção da saúde, no alcance
dos objetivos esperados para o bem-estar desses usuários tão frágeis. A partir
dessa pesquisa é possivel ao profissional de enfermagem usar diversos métodos,
principalmente, lúdicos para a redução do incômodo da hospedagem hospitalar.
Descritores: Humanização da assistência. Cuidado da criança. Enfermagem
pediátrica.
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A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO E MANEJO DA DOR NO RECÉMNASCIDO NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
Salazar EAVM 1, Carbone DBC 2, Silva MG 3, Paula VBA 4 , Zaleski EGF 5, Costa
KF 6.

Introdução: Durante muitos anos acreditou-se que o recém-nascido não sentia dor
devido à mielinização incompleta do seu sistema nervoso, mas estudos
demonstraram que esse fator não é imprescindível para a transmissão de
impulsos pelo trato sensorial e que o recém-nascido, tanto a termo quanto
prematuro, possuem elementos do sistema nervoso central necessários para a
transmissão do estimulo doloroso ao córtex cerebral. A dor, por seu caráter
subjetivo, principalmente no recém-nascido, torna sua avaliação muito mais difícil
e complexa, já que estes são incapazes de verbalizar a localização ou intensidade
de um evento doloroso. A dor é descrita como quinto sinal vital pela Joint
Comission on Accreditation of Healtcare Organizations, e deve ser avaliada
quanto sua localização, intensidade e duração, registrada e tratada, assim como
outros sinais vitais. A Resolução n. 41, de 13 de outubro de 1995, do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e dos Adolescentes hospitalizados, reforça em
seu artigo 7°, o direito do recém-nascido de não se ntir dor, quando existem meios
para evitá-la A dor é uma sensação subjetiva e complexa, manifestado através de
respostas fisiológicas e comportamentais, afetado por fatores biológicos,
emocionais, intelectuais e culturais. O reconhecimento e a evolução dos estudos
da dor em Neonatologia nas últimas décadas tornaram sua avaliação e manejo
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uma preocupação constante nos cuidados com os recém-nascidos internados nas
Unidades de Terapia Intensiva. Além do reconhecimento, o tratamento da dor
colabora para uma melhor qualidade na assistência prestada a esses pacientes.
Apesar da ausência da verbalização, o recém-nascido responde á estímulos
dolorosos através de indicadores fisiológicos e comportamentais, que vão desde a
expressão facial, choro, até alterações hormonais. Porém esses indicadores não
são suficientes para reconhecer e traduzir esta linguagem com objetividade. Com
o intuito de decodificar essas respostas com maior precisão, foram criadas
escalas multidimensionais de dor, instrumentos extremamente necessários nas
unidades neonatais. A utilização desses instrumentos auxilia a equipe de saúde
na realização de uma avaliação mais acurada e na decisão da intervenção
terapêutica necessária. Objetivo: ressaltar a importância da avaliação e manejo
frente à dor do recém-nascido pelas equipes de saúde das unidades neonatais.
Metodologia: revisão bibliográfica documental, qualitativa, realizada a partir de
periódicos indexados na base de dados Scielo, Lilacs,consulta manual no acervo
de livros, artigos e periódicos da Biblioteca Padre Félix Zavatarro Trata-se de uma
revisão bibliográfica documental, qualitativa, realizada a partir periódicos
indexados na base de dados Scielo, Lilacs,consulta manual no acervo de livros,
artigos e periódicos da Biblioteca Padre Félix Zavatarro. Foram selecionados 40
artigos do ano de 2003 a 2007. Após levantamento dos documentos foi realizado
o fichamento dos mesmos e selecionados 32 artigos para a revisão bibliográfica.
Discussão: A dor quando não prevenida e tratada adequadamente, resulta em
aumento da morbilidade, com o aparecimento de infecções, alterações
hemodinâmicas, respiratórias ou imunitárias, e aumento da mortalidade. A dor
constitui uma das principais causas do estresse neonatal. O estresse motivado
por estímulos dolorosos contínuos acarretam em seqüelas clinicas como
enterolocolite necrosante, insuficiência renal e alterações do fluxo sanguíneo
cerebral resultando em isquemia tecidual ou hemorragia peri e intraventricular. Os
recém-nascidos internados nas UTIN estão em um período crítico de organização
estrutural e funcional do sistema nervoso central, e a dor causada por estímulos
dolorosos diários causam reorganização estrutural permanente e funcional das
vias nervosas nociceptivas. No futuro isso representa modificações no limiar de
dor, com a ocorrência de hiposensibilidade ou hipersensibilidade, além de
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dificuldades sociais, cognitivas e de aprendizado. Para evitar ou minimizar
seqüelas ao desenvolvimento do bebê, o tratamento da dor se inicia com sua
percepção pelos profissionais que lidam com o sofrimento desses bebês
diariamente. Uma vez que os avanços tecnológicos trazem benefícios ao
tratamento, ao mesmo tempo trazem desconforto, através de procedimentos
invasivos, como a monitorização, aferição invasiva de pressão arterial, sondagens
vesicais e gástricas e gasometrias. Todas essas situações geram estresse no
recém-nascido o que também contribui para a piora do seu quadro clínico. A
subjetividade da dor e a falta de treinamento profissional específico dificultam a
avaliação e conseqüentemente o tratamento da dor neonatal na prática diária dos
profissionais de saúde. Vários indicadores são utilizados na avaliação,
quantificação e qualificação de um estímulo doloroso, e quando somados a
instrumentos para a avaliação da dor obtêm-se maior objetividade. Frente á dor
do recém-nascido, ações farmacológicas e não-farmacológicas são utilizadas,
desde que também visem a humanização na assistência. Considerações finais: A
dor no recém-nascido necessita ser prevenida e tratada, já que este fator também
é determinante em seu desenvolvimento. A utilização de escalas para a avaliação
da dor na rotina das UTIN’s proporciona diversos benefícios, tanto para os
profissionais, por facilitar a comunicação entre os mesmos, como para os
neonatos, que são beneficiados quando a dor é manejada adequadamente. A
falta de conhecimento dos profissionais de saúde e a indisponibilidade de
instrumentos para avaliação da dor nas unidades neonatais dificultam o seu
diagnóstico e conseqüentemente seu tratamento. Assim, se faz necessário que
estes profissionais sejam capazes de decodificar a dor, destacando a importância
do seu reconhecimento, para que possam promover ações que aliviem a dor,
qualificando a assistência prestada e melhorando a qualidade de vida dos recém nascidos internados nas Unidades Neonatais.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DO
CÂNCER PENIANO1
Pereira MM2
Penha TP2
Cavalcante UMB2
Cavalcante WT2
Reichert APS3

INTRODUÇÃO: Considerando os aspectos da saúde e da educação, deve-se
atentar para o fato de que ambos estão intimamente articuladas, pois são vistas
como complementares e essenciais para o progresso da estratégia de saúde da
família. Saúde e educação não podem ser dissociadas, pois caminham juntas e
se articulam enquanto práticas sociais. A educação em saúde é parte destacada
das atribuições dos profissionais integrantes das equipes de saúde da família, e
se destaca ainda mais dentro do processo de trabalho da enfermagem. A prática
da educação em saúde requer do profissional de saúde, e principalmente de
enfermagem, por sua proximidade com esta prática, uma análise crítica da sua
atuação, bem como, uma reflexão de seu papel como educador. As próprias
bases conceituais da enfermagem preconizam a função do enfermeiro como um
educador, afinal não há cuidar sem educar e vice-versa. A incorporação da
educação em saúde às práticas da estratégia de saúde da família se mostra cada
vez mais atual e necessária, principalmente quando esta ocorre a partir da troca
de conhecimentos, estabelecendo mais do que um ensino e uma aprendizagem,
um ato de criar e transformar¹. Na educação em saúde, o objetivo tem sido a
promoção da saúde e a prevenção de doenças, buscando a mudança de
comportamento, através do despertar de uma consciência crítica e reflexiva.
Deste modo, o próprio indivíduo é o responsável pela manutenção, aquisição e
promoção de sua saúde. A saúde não trata apenas de processos de intervenção
1
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na doença, mas sim, de processos para que o indivíduo e a coletividade possam
dispor de meios para manutenção ou recuperação do seu estado de saúde, no
qual estão relacionados os fatores orgânicos, psicológicos, socioeconômicos e
espirituais. O profissional da saúde, em especial o enfermeiro, poderá usar a
educação popular como instrumento de trabalho para desenvolver, junto à
população, hábitos saudáveis que englobem a higiene corporal num todo;
alimentação saudável e adequada, de acordo com as condições sócioeconômica
e cultural; prática de atividade física; e responsabilidade sexual². Nesse contexto,
planejamos trabalhar o tema sobre câncer peniano com mães e crianças, para
que no futuro não haja aumento da incidência de tal patologia, uma vez que uma
das causas para surgimento dessa neoplasia são os maus hábitos de higiene que
iniciam na infância, e perduram até a fase adulta fonte. O câncer de pênis é uma
neoplasia, atualmente rara, que atinge aproximadamente 1 a cada 100.000
homens nos países desenvolvidos. A alta incidência é observada em países em
desenvolvimento, incluindo o Brasil, onde é mais elevada nas regiões Norte e
Nordeste. A doença acomete indivíduos de baixo nível socioeconômico, com
maus hábitos de higiene e não circuncisados, tendo como causa vários fatores de
risco, como Infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) tabagismo, presença de
esmegma, fimose, tratamento prévio de psoríase, idade maior que 50 anos, AIDS.
Apesar desses fatores de risco, o principal, que tem maior potencial para causar o
câncer peniano é a fimose, principalmente se esta estiver associada ao HPV3. A
relação direta entre a incidência do câncer de pênis e a circuncisão na infância
mostrou ser fator protetor, e prática que deve ser estimulada em populações de
risco fonte. Há autores que destacam a higiene ausente ou precária, decorrente
ou não de fimose, como sendo o principal fator envolvido na gênese do carcinoma
peniano. Daí é que surge a importância de se considerar a adequada higiene
como um fator adicional na prevenção do câncer de pênis. A literatura é enfática
ao afirmar que quando existe associação da cirurgia para correção da fimose, ou
seja, postectomia, e higiene do pênis, ocorre redução significativa da incidência
da doença. Embora ainda não tenha sido encontrado um carcinógeno específico
no esmegma, a ausência de processo cirúrgico que promova a excisão do
prepúcio dificulta a higienização adequada da glande, que associada à presença
de Mycobacterium smegmatis, causa irritação crônica do epitélio, contribuindo
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assim, para a origem do carcinoma peniano4. OBJETIVO: Enfatizar as medidas
preventivas do câncer peniano na idade adulta através de ações de educação em
saúde. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliografia pautada na
literatura pertinente ao tema em destaque. Esta por sua vez, foi desenvolvida a
partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos
científicos e envolveu as seguintes etapas: escolha do tema, levantamento
bibliográfico preliminar, formulação do problema, elaboração do plano divisório do
assunto, busca de fontes, leitura do material, fichamento, organização lógica do
assunto e redação do texto. O levantamento do material bibliográfico sobre a
temática do trabalho ocorreu no mês de agosto de 2011. O conjunto de materiais
utilizados teve como fonte livros, artigos de periódicos e banco de dados
informatizados como Lilacs e Scielo, publicados no período de 2005 a 2011. Para
a busca dos artigos, foram utilizadas palavras-chave em português, selecionadas
mediante consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): criança,
educação em saúde e hábitos higiênicos. A partir dos dados adquiridos nos
materiais bibliográficos, os assuntos foram selecionados e relacionados ao
objetivo proposto da pesquisa. O material selecionado foi compilado e
apresentado de forma textual, com o intuito de expor as ideias, conceitos e visão
de vários estudiosos na área em foco. RESULTADOS: Com base na literatura
pesquisada, percebeu-se que, embora existam poucas publicações na literatura
brasileira que abordem a temática e os estudos não possuam o rigor
metodológico de um estudo experimental, a maioria das pesquisas apresentou
evidências passíveis de recomendação Nesse contexto, observa-se que os
fatores de risco para o carcinoma peniano são múltiplos e, apesar de várias
causas e fatores de risco terem sido descritos, como a presença de fimose e
hábitos de higiene inadequada no órgão, a neoplasia permanece com etiologia
ainda incerta4. Embasado nesses conceitos a respeito desses fatores, em
especial à má higienização da genitália, o enfermeiro deverá intervir nessa
problemática, buscando como recurso, o uso da educação em saúde para
implementar atividades educativas em creches e escolas, e envolvendo mães e
crianças, a fim de despertar hábitos de higienização corporal mais adequados . As
atividades educativas devem ser fundamentadas no ensino da higienização do
pênis, ou seja, deve-se ensinar que a maneira correta para boa higienização se

997

dá através da lavagem do órgão com água corrente e sabão ou sabonete, sendo
necessário puxar o prepúcio para expor a glande, para então, proceder à lavagem
de todo corpo do pênis. Devido a importância dos bons hábitos de higiene para a
saúde do ser humano, é essencial que esta consciência seja desenvolvida desde
cedo, ou seja, ainda na fase da infância. Tratar desses assuntos com as crianças
ajuda na aquisição de hábitos mais adequados e saudáveis desde a tenra idade,
com repercussão positiva futuramente na saúde do adulto. Por este motivo, é
importante ressaltar o fundamental papel que exerce a mãe ou cuidador da
criança na educação infantil na prevenção dos cânceres de testículo e pênis,
desde tenra idade. Também é relevante que profissionais, inclusive os
enfermeiros e educadores, atentem para o desenvolvimento de estratégias de
ensino com vistas à determinação de medidas preventivas com efeito duradouro
e, desta forma, venham a praticar ações de educação em saúde de forma
efetiva5. CONCLUSÃO: Ao lançar luz sobre a temática percebemos que, apesar
do câncer de pênis representar nos dias atuais baixa incidência, torna-se
imprescindível trabalharmos com os fatores de risco, para que essa estatística
não venha a aumentar. Necessitamos enfocar ações preventivas com
considerável destaque para os hábitos higiênicos na região genitália, com
orientação às mães e aos cuidadores das crianças na escola/creche. A educação
em saúde deve ser vista não apenas como uma atividade a mais, que se
desenvolve nos serviços de saúde, mas como uma ação que reorienta a
globalidade das práticas dos profissionais5. E, sendo a Enfermagem uma ciência
que tem uma prática social por essência, ela precisa engajar-se na temática, a fim
de preservar o precioso capital social, as crianças, que serão os adultos de
amanhã.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA EM
CRIANÇAS: RECURSO PARA ENFERMAGEM PEDIÁTRICA
Cunha GL 1
Silva LF 2

Introdução: A criança em processo de adoecimento cujo tratamento determina a
necessidade de procedimentos invasivos constitui uma situação de tensão,
especialmente na idade pré-escolar, em razão da sua inabilidade ou falta de
oportunidade para verbalizar seus sentimentos e pensamentos, ela pode
desenvolver medos e muita ansiedade diante deles. Dentre essas situações
estressantes estão os procedimentos invasivos, como a punção venosa, que
muito contribui para aumentar-lhe o medo e a ansiedade, expressos por meio de
choro, de raiva e agressões peculiares á criança de três a seis anos de idade. A
punção venosa consiste em um procedimento de natureza invasiva, onde a
presença de uma agulha que perfura a pele está associada na mente da criança à
dor e sofrimento, e por isso também temido por qualquer criança. Na fase da
infância, conhecida como pré-escolar, que compreende a criança de 2 a 6 anos
de idade, o trauma é maior porque as crianças não têm estrutura cognitiva para
compreender a experiência pela qual passam. A assistência a criança exige uma
abordagem diferenciada da equipe, principalmente do enfermeiro, que é o
profissional muitas vezes envolvido em procedimentos, como a punção venosa. A
comunicação é uma competência essencial no desempenho dos Enfermeiros,
sendo fator determinante na relação de ajuda e um indicador na avaliação da
qualidade dos cuidados prestados, nomeadamente em pediatria. A perspectiva da
utilização do lúdico em Enfermagem Pediátrica é a de servir como meio de
comunicação entre os profissionais e a criança e detectar a singularidade de
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cada. Tratando-se de crianças, utilizar o brincar na assistência possui importante
valor terapêutico, influenciando no restabelecimento físico e emocional, pois pode
tornar o processo de adoecimento menos traumatizante e mais alegre,
fornecendo melhores condições para a recuperação. Estudos revelam o lúdico
como uma medida terapêutica, que promove a continuidade do desenvolvimento
infantil e possibilita o restabelecimento físico e emocional, por tornar a
hospitalização menos traumatizante. O brincar ainda reduz tensão, raiva,
frustração, conflito e ansiedade, e funciona como atividade-meio entre a criança e
o profissional, pois facilita atingir os objetivos anteriormente estabelecidos. Neste
sentido, delimitamos como objeto de estudo: a importância da atividade lúdica
durante o procedimento de punção venosa em criança pré-escolar. Tivemos como
questão norteadora: Qual a importância do lúdico durante a punção venosa em
criança pré-escolar? O objetivo foi: Identificar a importância da utilização do
lúdico durante o procedimento de punção venosa na em idade criança préescolar. Método: Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, com
abordagem qualitativa. O cenário foi uma enfermaria de crianças em idade préescolar de um Hospital Pediátrico, localizado no Estado do Rio de Janeiro. Os
sujeitos da pesquisa foram sete acompanhantes de crianças pré-escolares, a
escolha por esses sujeitos se justifica pelo fato de serem as pessoas mais
capacitadas a responder às questões relativas a essa pesquisa, pelo fato de
estarem o tempo todo com a criança, e por isso saberem de suas necessidades e
vontades. Não foi escolhida como sujeito a própria criança, pois esta ainda não
tem o completo domínio da linguagem. Os critérios para inclusão dos sujeitos
foram: ter idade maior ou igual a dezoito anos, já ter acompanhado a criança em
punções anteriores por terem parâmetros para avaliar o problema em questão e
conviver com a criança no contexto familiar. Foram excluídos os acompanhantes
de crianças que estavam com algum grau de sedação, impossibilitando a
participação da mesma na pesquisa. A primeira etapa de coleta de dados
consistiu na realização da orientação para o binômio criança-acompanhante sobre
o procedimento, que foi realizado com o auxílio de um fantoche, confeccionado
para a realização da pesquisa. Esse fantoche foi utilizado para explicar,
esclarecer e orientar sobre o procedimento. O fantoche permaneceu junto à
criança durante todo o procedimento de punção venosa. Após essa etapa, foi
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realizada uma entrevista semi-estruturada com a acompanhante, na qual
responderam perguntas para expressarem suas opiniões a respeito do tema da
pesquisa. Para um registro integral e preciso das falas dos sujeitos, as entrevistas
foram gravadas com o auxílio de um aparelho mp3, com autorização prévia dos
sujeitos. O anonimato dos participantes foi mantido durante todo o tempo, sendo
assim eles foram identificados na pesquisa com nome de flores. Em respeito os
aspectos éticos contidos na Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde,
que define as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo
seres humanos, a coleta de dados foi iniciada após a aprovação do projeto de
pesquisa pelo Comitê de Ética e Pesquisa (Protocolo. CAAE: 0249.0.258.000-10).
Os sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e para as
crianças utilizamos um Termo de Assentimento. Resultados: Dentre as sete
acompanhantes entrevistadas, o grau de parentesco delas com as crianças era a
mesma, todas eram mães, sendo que três eram mães de meninas e quatro eram
mães de meninos. Os dados das entrevistas foram analisados através da análise
temática.

Após o processo de análise identificamos que para as mães

acompanhantes, a utilização do lúdico durante a assistência à criança foi visto
como algo bom, muito melhor que o habitual e que sempre deveria estar
presente. Como podemos perceber, as mães reconhecem a eficácia da utilização
do lúdico. Muitas vezes em suas falas, solicitaram que esse serviço fosse sempre
oferecido e uma mãe chegou citar com fundamental esse tipo da assistência.
Discussão: Os protocolos de punção venosa periférica descrevem como o
procedimento deve ser feito, ou seja, a técnica adequada, onde detalhes da
técnica e materiais utilizados são descritos. Não são levadas em consideração as
necessidades psicossociais da criança, sendo esse procedimento habitualmente
feito de forma a desenvolver traumas psíquicos na criança. Brincar é importante
para a criança, e a equipe profissional deve reconhecer essa necessidade,
propiciar meios para sua realização e incorporá-la ao cuidado diário. A Resolução
do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) nº 295, no artigo 1º, afirma que é
competência do enfermeiro atuante na pediatria, a utilização de recursos que
minimize os agentes estressores durante a realização do cuidado à criança e
família hospitalizadas. Quando se decide trabalhar com criança, ou seja, cuidar da
saúde no seu sentindo integral, decide-se prestar assistência a um público
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diferenciado e para tal é preciso utilizar recursos compatíveis a clientela. Sendo
assim, a utilização do lúdico na assistência a criança é benéfico, devendo sempre
estar presente ao se cuidar de criança. Conclui-se que o lúdico, quando utilizado
como instrumento de orientação para os procedimentos, esclarece conceitos e
fantasias que fazem parte do mundo imaginário das crianças, sobretudo quando
se defrontam com algo desconhecido e ameaçador. O êxito da utilização do
fantoche durante a punção venosa oferece sustentação para que intervenções
dessa natureza sejam implementadas pela enfermagem pediátrica. Além disso,
considerando que essa não deva ser uma prática exclusiva da equipe de
enfermagem, outros profissionais de saúde, em parceria, podem contribuir para a
melhoria do cuidado prestado a essa clientela.
Descritores: Enfermagem Pediátrica, jogos e brinquedos, saúde da criança.
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A IMPORTÂNCIA E A RESPONSABILIDADE SOCIAL DO ENFERMEIRO
NO PROCESSO DO CUIDAR NO PRÉ-NATAL.
Freitas KFS 1
Azevedo BAR 2
Costa EG ³

INTRODUÇÃO: O pré-natal foi criado devido uma necessidade encontrada, em
oferecer uma melhor assistência à gestante, buscando diminuir os índices de
mortalidade tanto da grávida quanto do concepto. A importância de se realizar um
pré-natal se dá principalmente por que 10% das grávidas que não possuem
sintomas de problemas prévios a saúde podem vir a desenvolver complicações
que poderão ser intensificadas se não houver uma prestação do serviço de forma
adequada. O valor desse programa também se dá devido o pré-natal ser o
momento em que se identifica o grau de risco da gestação (baixo, médio e alto
risco) e se assegura o bom desenvolvimento do feto, através de orientações,
exames e avaliações. Para que haja uma melhor prevenção e identificação de
agravos é fundamental que o pré-natal seja iniciado antes da 12°semana, essa
precocidade visa manter a integridade da saúde da grávida e do concepto. Para
que isso ocorra é necessário que durante a consulta, a enfermagem oriente
quanto à necessidade de melhores hábitos alimentares, regularidade de atividade
física, amamentação e a realização de todos os exames de rotina para prevenir
ou tratar algum tipo de patologia existente que possam a vim prejudicar a saúde
do feto e da mãe. O pré-natal é um período de diversas modificações físicas e
psicológicas para o momento do nascimento e para a maternidade, de forma que,
é um período de intenso aprendizado e uma ocasião para se desenvolver
métodos educativos pelos profissionais da equipe de saúde com base no
1
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processo de cuidar. Ações educativas são importantes ao longo das etapas do
ciclo grávido-puerperal, contudo é no pré-natal que a mulher deverá ser norteada
da maneira que possa vivenciar o parto de forma positiva, apresentar menos
riscos de complicações no puerpério, realizar amamentação de forma correta e
adquirir mais sucesso nos cuidados com o recém-nascido. É da alçada da equipe
de saúde acolher a gestante e a família, pois é imprescindível que se estruture a
conexão grávida-família, para que se desenvolva o vínculo afetivo com o feto. O
enfermeiro não deve de maneira nenhuma impor seus conhecimentos
desconsiderando a realidade da cliente, mas sim, deve empregar métodos de
escuta despidos de preconceitos, de maneira que a gestante se sinta segura para
falar sobre

suas

inquietações

e necessidades,

possibilitando

assim, o

estabelecimento e o fortalecimento do vínculo profissional-cliente. Houve um
processo de parceria do Ministério da Saúde junto com a mobilização social,
feministas e profissionais da saúde para a preparação de propostas de
atendimento à mulher, visando à garantia dos seus direitos de cidadania, o que
resultou nos alicerces do Programa de Assistência Integral a Saúde da Mulher
(PAISM). O PAISM surge em 1984, com o objetivo de recuperação do caráter
educativo dos serviços, visando o atendimento individualizado a cada mulher de
acordo com o seu contexto social, o PAISM incita a participação da (o) enfermeira
(o) nas ações de saúde da mulher, e de acordo com a Lei do Exercício
Profissional da Enfermagem-Decreto N° 94.406/87 e o Ministério da Saúde, o prénatal de baixo risco pode ser totalmente acompanhado pela enfermeira. De
acordo com a Lei n° 7.498 de 25 de julho de 1986, q ue dispõe sobre a
regulamentação do Exercício de Enfermagem, cabe à enfermeira realizar consulta
de enfermagem e prescrição da assistência de enfermagem; como integrante da
equipe de saúde: prescrever medicamentos, desde que instituídos em Programa
de Saúde Pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; oferecer
assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera e realizar
atividades

de

educação

em

saúde.

OBJETIVO:

O

presente

estudo

objetivou proporcionar conhecimento técnico - cientifico sobre a gestação e
abordar a responsabilidade social e a importância da assistência de enfermagem
no pré-natal MÉTODO: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem
qualitativa desenvolvido a partir da atividade curricular Atenção Integral à Saúde

1006

da Mulher, Criança e Adolescente do Curso de Enfermagem da Faculdade de
Enfermagem da Universidade Federal do Pará (FAENF/UFPA). Durante as aulas
práticas mantivemos contato com profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS)
atuantes em Unidades Municipais de Saúde (UMS), entre os quais enfermeiros
que realizavam consultas de pré-natal. Os dados foram obtidos por meio da
observação e da análise do processo de enfermagem desenvolvido nos
atendimentos realizados com as usuárias do pré-natal e de pesquisa bibliográfica
em literaturas e artigos científicos. RESULTADOS: Percebemos que a consulta
de enfermagem é de suma importância, pois tem como desígnio a melhoria na
qualidade de vida da gestante, por meio de ações preventivas que visam o autocuidado e a promoção da saúde destas. Observamos que a primeira consulta do
pré-natal realizada pelo enfermeiro tem como objetivo recolher informações sobre
a gestante, depois de feita a identificação da usuária, realiza-se o exame físico e
obstétrico, e posteriormente são verificadas características sócio-demográficas,
condições básicas de vida, antecedentes familiares e pessoais e principalmente o
histórico clínico, ginecológico e obstétrico, a fim de analisá-las e detectar os
possíveis fatores de risco para a gravidez. Faz-se imperioso que a primeira
consulta seja realizada precocemente, pois a mesma visa manter a integridade da
saúde da grávida e do concepto. Todavia as gestantes demonstraram, durante a
realização da consulta de pré-natal, um déficit de conhecimento e dúvidas em
relação à importância e necessidade do pré-natal e sua precocidade, desta forma,
compreendemos que o enfermeiro deve apresentar competência técnica,
sensibilidade para compreender, orientar e cuidar dessas pacientes de forma
holística, baseada na escuta e no dialogo utilizando como principio a austeridade.
O papel da equipe de saúde é essencial no que diz respeito a orientações,
portanto, considera-se importante as ações educativas desenvolvidas pelos
profissionais de saúde na atenção básica, para proliferar informações a gestantes,
família e comunidade. Tornando a educação em saúde, uma maneira efetiva na
prevenção a complicações gestacionais. CONCLUSÃO: No Brasil, de modo geral,
nas unidades básicas de Saúde, tanto espaço físico, quanto a disponibilidade de
materiais e profissionais está sucateada, prejudicando atendimentos de nível
básico e mais ainda o atendimento as gestantes de médio e alto risco indicando
deficiências de cobertura e qualidade na assistência pré-natal. É acertado afirmar
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que essas gestantes necessitam de assistência multiprofissional diferenciada nos
variados graus de exigência, promovendo a segurança da saúde fetal e materna,
reduzindo ou eliminando impactos dos fatores de risco, e prevenindo
complicações que determinam maior morbimortalidade materna e perinatal. Cabe
aos profissionais de saúde e instituições competentes promover ações educativas
de acordo com a realidade dessa população, tendo em vista as principais
dificuldades, e salientando alternativas para uma gravidez saudável. Assim como
promover capacitação para a melhora da assistência dessa população, tendo
como principio básico a austeridade.
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INSERÇÃO

DE

ATIVIDADES

LÚDICAS

NO

HOSPITAL

MUNICIPAL INFANTIL DE IMPERATRIZ-MA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Santos JLS1, Maciel WM2, Souza AF3, Santos FS4, Neto MS5.

Introdução: As atividades lúdicas no meio infantil têm estreitas relações com o
desenvolvimento biopsicossocial pleno e contínuo na formação de um cidadão,
em que se proporciona o equilíbrio no eixo saúde-doença. Assim a terapia do riso
tem seus efeitos positivos na resolução de problemas, tornando viável a
humanização no ambiente hospitalar, no qual a internação do ser infantil é uma
experiência traumática e dolorosa tanto para a criança quanto para o seu
acompanhante, assim aquela passa por um processo de muitas perdas, entre
elas sua família, escola, amigos, casa e brinquedos. Logo, a hospitalização é uma
experiência que provoca desestabilidade emocional e consequentemente o
estresse e envolve adaptação da criança e do adolescente ao ambiente, mas que
pode ser suavizada com a provisão de certas condições, entre elas a,
disponibilidade afetiva dos profissionais de saúde, atividades recreativas e
expressivas e, principalmente, a presença dos familiares, entre outros1. Neste
contexto a criança tem o direito de brincar e se expressar, embora tenha perdido
grande parte de suas referências pessoais2, porém em situações lúdicas ela é
capaz de aprimorar a sua auto-estima, visto que os recursos da risoterapia
proporcionam transformações comportamentais e adapta a criança a um
ambiente desconhecido e temeroso, em que se amplia a qualidade da
assistência. A habilidade de comunicação passa a ser essencial na postura
profissional, pois permite aos cuidadores atender os pacientes em todas as suas
dimensões3. Destaca-se que a assistência pediátrica humanizada dá um novo
1
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olhar no processo sistemático do cuidar, na qual vale ressaltar que a terapia do
riso promove a inserção familiar na participação do cuidado e aumenta a
resiliência do binômio criança-cuidador. Objetivos: Logo objetivou-se na
condução da terapia do riso relatar as atividade de educação em saúde,
instrumentalizando o lúdico como veículo essencial para a humanização e
locomotor na mudança de comportamento dentro da unidade de internação para a
respectiva clientela internada, além de proporcionar um ambiente mais agradável
para a aceitação do regime terapêutico por parte dos acompanhantes e doentes.
Objetivou-se ainda elencar as principais atividades que reduzem o estresse
ambiental, proporcionar o lúdico entre os profissionais de saúde e reduzir o
período de internação através da humanização do cuidado. Metodologia: O
projeto “Enfermeiros do riso” é desenvolvido no Hospital Municipal Infantil de
Imperatriz-MA, desde o ano de 2008, porém relata-se a experiência da
convivência hospitalar apenas no período de 2009 a 2011, tendo por fim promover
educação em saúde entre as crianças internadas, utilizando a risoterapia como
instrumento principal e apoiado na humanização que possibilita a redução do
período de internação das mesmas. Cabendo, em seguida, descrever um relato
de experiência sobre o processo da terapia do riso que promova alternativas de
interação do paciente aos cuidadores. Para tanto, foram realizadas visitas
semanais ao hospital, num total de três vezes na semana, onde foram
proporcionadas

atividades

lúdicas

e

educativas,

utilizando

para

isto

a

musicoterapia, brincadeiras infantis, pinturas de desenhos, leituras infantis, teatro
de fantoches, contar histórias e interação da clientela hospitalizada com os
participantes do projeto que se transfiguravam de personagens infantis e de
palhaços. Dessa forma, foram abordados temas como aleitamento materno
exclusivo, saneamento básico, higiene corporal e cuidados gerais com neonatos e
crianças, promovendo estas orientações através do lúdico no ambiente. Foram
ainda realizadas comemorações em datas como páscoa, festa junina, dia das
crianças e natal, onde a dualidade criança e acompanhante foram envolvidos nas
atividades. Resultados: Observou-se que o projeto já se tornou parte da rotina do
hospital, tendo total aprovação dos funcionários, pacientes e acompanhantes,
uma vez que as atividades desempenhadas pelos Enfermeiros do Riso
proporcionaram uma melhora no estado de saúde das crianças, verificada pela
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diminuição da média de tempo na internação hospitalar, que antes era de cinco
dias passando atualmente para quatro dias, sendo relatada por um dos
acompanhantes pela fala “Ajuda as crianças a se recuperar mais rápido”.
Verificou-se também a diminuição do sofrimento e a dor da internação,
incentivando o ser internalizado a aderir ao tratamento com mais ânimo, também
relatadas pelas falas “Ajuda no tratamento das crianças, elas se sentem mais
encorajadas a seguir o tratamento” e que o “O projeto é muito bom, só vocês para
alegrarem e tirar o estresse desse ambiente”. Assim, proporcionou aos
profissionais de saúde que através de um simples gesto de amor e carinho podem
fazer alguém sorrir, e assim contribuir para a recuperação do paciente, também
relatada da seguinte forma, “É um trabalho que a comunidade tava precisando, e
deve acontecer mais vezes”. “É maravilhoso quando vocês aparecem, o hospital
fica com outra cara”. “Só agora que meu filho sorriu, após a chegada de vocês!”.
Contudo, ressalta-se que com as atividades lúdicas dentro do ambiente hospitalar
a ansiedade, o estresse e o medo da criança diminuíram, facilitando o tratamento
terapêutico proposto, logo com o projeto Enfermeiros do Riso pôde-se analisar o
quanto a risoterapia beneficia a comunidade hospitalar e proporciona redução no
estresse ambiental, pois assim a utilização de atividades lúdicas durante a
hospitalização da criança é um caminho para diminuição do medo, estresse e da
ansiedade, tornando possível assegurar ao enfermo a socialização, comunicação
e o aprendizado4. Conclusão: A partir das análises e vivências no ambiente
hospitalar se pode perceber que o projeto tornou uma ferramenta de apoio para o
tratamento das crianças hospitalizadas, no qual elas respondem melhor ao
tratamento proposto, aceitando com menos dificuldade e receio, visto que elas
ficam mais calmas e alegres, tendo como resultado a humanização do cuidado e
proporcionando uma visão holística ao individuo acometido por processos
patológicos, no qual o ambiente torna sociável e interativo. O espaço hospitalar,
antes até então, era algo assustador, passa a ser um lugar agradável e de boa
aceitação após a inserção de atividades lúdicas e de espaços como a
brinquedoteca, a qual tornou-se um espaço indispensável para a criança ser vista
como ser infantil com necessidades de brincar e comunicar uma vez que estes
artifícios lhes proporcionam alegria, divertimento e permitem o restabelecimento
da saúde de forma mais rápida e, contribui para o crescimento e desenvolvimento
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das mesmas, na qual permite o desenvolvimento pleno e máximo do
biopsicossocial do individuo. Contudo o brincar faz parte da vida do ser humano,
sendo fundamental para diminuir o estresse e a ansiedade que o ambiente
hospitalar causa, considerando o ser infantil no seu desenvolvimento cronológico.
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A INTERDISCIPLINARIDADE NOS CUIDADOS PALIATIVOS À
CRIANÇA COM CÂNCER
PINTO RNM,
SOARES CCD,
SOUZA PTL,
LIMA ET,
PIMENTA EAG.
INTRODUÇÃO: O cuidado de pacientes fora de possibilidade terapêutica
medicamentosa, principalmente crianças, é um desafio para as equipes de
saúde, pois gera no indivíduo uma série de incertezas, anseios e medos, visto
que, durante o processo patológico e a hospitalização toda sua atividade de
vida diária é modificada implicando no encontro com sentimentos de
impotência frente à possibilidade de morte. Deste modo, para assegurar uma
assistência

adequada

e

eficaz

se

faz

necessário

uma

abordagem

interdisciplinar que apresente grande relevância mediante esses cuidados, pois
nem todas as respostas físicas e emocionais são coerentes diante o
enfrentamento de uma determinada condição, e se faz necessário destacar a
importância do trabalho coletivo vislumbrando a interdisciplinaridade, para
garantir a criança e a família um cuidado de forma integral. Os Cuidados
Paliativos se dão pela atenção especial às necessidades da pessoa que tem
uma patologia e encontra-se fora de possibilidades terapêuticas, ou seja, visa
cuidar e aliviar o sofrimento do paciente, com o intuito de buscar melhoria da
qualidade de vida em situações em que não há mais possibilidade de cura e
tratamento medicamentoso. OBJETIVO: Destarte, o trabalho em questão
objetiva abordar a relevância da interdisciplinaridade nos cuidados paliativos da
criança com câncer.
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METODOLOGIA: Esse estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica utilizando
pensamentos reflexivos sobre a temática abordada em textos adquiridos
através de livros e artigos, realizada por meio de uma análise científica,
constituindo tanto em um caminho para se conhecer a realidade, como na
busca por respostas para as questões propostas. Para construção do
arcabouço teórico, as pesquisadoras levaram em consideração as seguintes
etapas: levantamento bibliográfico, análise e interpretação de material
bibliográfico, seleção de material bibliográfico, construção preliminar do estudo
e redação final do trabalho. Rastreadas com a combinação dos descritores:
Cuidados

Paliativos;

Enfermagem

Pediátrica;

Enfermagem

Oncológica;

Criança. Primeiramente foi realizado um levantamento bibliográfico acerca da
temática, para tanto as autoras levaram em consideração o seu próprio acervo
pessoal bem como artigos inseridos na base de dados da Scielo (Scientific
Electronic Library Online), posteriormente foi realizada uma análise e
interpretação do material bibliográfico compilado de modo a selecionar os
textos relacionados ao objetivo proposto para este estudo. Após seleção da
bibliografia relevante para o trabalho procedeu-se a construção de um esboço
preliminar do trabalho no intuito de facilitar a construção da pesquisa
permitindo subsequentemente a redação final desta pesquisa. RESULTADOS:
A notícia de um diagnóstico desfavorável à manutenção da saúde de uma
criança causa em seus familiares um sentimento de impotência e medo, e a
partir da confirmação do diagnóstico estes passam a buscar medidas de
conforto que possam vir a minimizar o sofrimento do infante. O câncer é uma
doença

invasiva,

e

dependendo

do

órgão

afetado

e

do

grau

de

desenvolvimento pode evoluir de forma rápida e agressiva. É importante que os
familiares busquem formas de enfrentamento para que a criança possa levar a
vida da forma mais normal possível, adaptando-se as novas necessidades de
saúde da criança entendendo o que pode ser feito e tentando aceitar o que não
pode ser mudado. Atualmente, a prática de terapêuticas alternativas e
integrativas tem sido utilizadas no cuidado à criança portadora de câncer e
outras doenças graves e suas famílias, ainda que de modo incipiente. Uma vez
que a complexidade de conviver com essas situações modifica a vida da
criança/família, pois a condição crônica irá alterar o cotidiano do infante em que
o processo de hospitalização passa a provocar estresse tanto na família quanto
na criança, pois esta, muitas vezes hospitalizada, se encontra em um ambiente
desconhecido, frente a uma variedade de sentimentos, a saber: o medo,
ansiedade, insegurança, dor, saudades. Diante desta situação complexa
estudos apontam que as atividades de cuidados integrais e ampliados em
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saúde quando realizadas por uma equipe interdisciplinar possuem um caráter
singular dentro da assistência de saúde, pois possui um diferencial quando
executado com compromisso pelos diversos profissionais envolvidos nessa
assistência. O paciente é visto de maneira holística e suas particularidades
como ser humano são respeitadas. A equipe atua vislumbrando o
aperfeiçoamento desse cuidado. Quando isso ocorre, passa a existir uma maior
interação e integração entre os diversos profissionais que fazem parte da
equipe multiprofissional, e assim estes passam a reconhecer a criança e sua
família de maneira mais ampliada. Esse modelo de cuidado ampliado em
saúde proporciona um espaço em que podem ser formuladas novas teorias,
com possibilidade de inovação do conhecimento e uma melhor forma de
tratamento, otimizando o processo de assistência ao binômio criança/família e
que pode ser estendido a outros usuários da saúde. A interdisciplinaridade é a
busca de integração entre as diversas áreas, a fim de possibilitar a instauração
de uma totalidade de saberes diversos, por meio de ações coletivas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os cuidados paliativos podem minimizar os efeitos
deletérios da doença e proporcionar o enfrentamento da possibilidade de morte
de maneira menos sofrida para esses pacientes que se encontram fora de
possibilidade terapêutica medicamentosa. É importante que familiares possam
ter um espaço de escuta e envolvimento no processo terapêutico, tornando- se
imprescindível que profissionais de saúde os auxiliem neste delicado processo.
Nesta perspectiva, pode-se perceber como notória a urgência da prática da
interdisciplinaridade em todos os níveis da assistência, destacando, nesse
momento, no que se refere ao cuidado paliativo a criança com câncer, pois
esta nem sempre possui entendimento suficiente para compreender sobre sua
patologia. Principalmente em relação à realização dos procedimentos que na
maioria das vezes são agressivos e causam uma série de efeitos adversos e
que, mesmo assim são indispensáveis para a realização dos cuidados, em
algumas fases do tratamento para o câncer. É indispensável que o infante seja
assistido por uma equipe multiprofissional que promova ações interdisciplinares
mediante todo o processo de saúde/doença, pois desta maneira o mesmo será
visto de forma integral, para a realização de uma assistência que minimize a
dor, o sofrimento e que viabilize o conforto. Pois a criança com câncer
hospitalizada certamente é inserida em uma rotina hospitalar hostil. E com a
prática de um cuidado interdisciplinar e que alcance as especificidades da
infância bem como as necessidades da família nesse momento de sofrimento
pode aproximar o binômio criança/família da realidade vivida antes do
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adoecimento e hospitalização. Permitindo, deste modo um caminhar para a
realização de um cuidar singular e humanizado.

DESCRITORES: Criança, Cuidados Paliativos, Oncologia, Interdisciplinar.
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A LINGUAGEM E A REPRESENTAÇÃO DE SIGNOS EM UMA
UNIDADE HOSPITALAR PEDIÁTRICA
Alves BC*

Introdução De acordo com algumas discussões e estudos realizados por várias
áreas disciplinares, desde os primórdios da civilização, o ser humano pode
perceber a realidade do ambiente em que está vivendo, por meio da
intermediação de alguns sistemas simbólicos, que possam permitir-lhe organizar
e elaborar seu pensamento. Os sistemas simbólicos constituem as linguagens ou
códigos e, podem ser apresentados na comunicação de modo verbal (oral e
escrita) ou não verbal (musical, gestual, visual, e outros porém não podemos
esquecer que isto pode ser elaborado pelo ser humano por meio do contato com
o ambiente (externo) e sua consciência psicológica (área interna), conforme a sua
construção cultural e social, segundo descrições de vários filósofos. Este trabalho
propõe relacionar o processo da linguagem, seja ela visual ou não, em um
ambiente hospitalar com os clientes pediátricos e seus familiares, e a equipe
multidisciplinar que os assisti. No hospital, pessoas convivem com muitas
mensagens, informações e linguagens normais à sociedade, como por exemplo,
os símbolos diferenciais do desenho que podemos encontrar pelos corredores da
instituição para identificar o toalete feminino e masculino, bem como iremos
encontrar a linguagem específica da comunidade hospitalar, conforme as
orientações de cada disciplina.

Então, dentro da unidade hospitalar, as

pessoas, por muitas vezes podem adquirir conhecimentos por meios de
informações sobre o local de internação com o uso de placas indicativas, as quais
podem ser apresentadas por números, ícones, símbolos, letras, e também, por
desenhos representativos para onde devem se direcionar. Contudo, não podemos
esquecer os conhecimentos adquiridos anteriormente, que é o caso que ocorre na
unidade familiar, na escola e no ambiente social. Dentro da instituição hospitalar,
podemos encontrar pessoas que estão vulneráveis (física ou psicologicamente),
*Alves, BC. Enfermeira Especialista em Terapia Intensiva em Pediatria pela
SOBEP. Mestranda em Psicologia Educacional pela UNIFIEO – Fundação
Instituto de Ensino para Osasco. Supervisora do Pronto Socorro do Hospital
Darcy Vargas – São Paulo. Enfermeira Assistencial do Departamento Materno
Infantil (CTI Pediátrica e Pediatria) no Hospital Albert Einstein – São Paulo.
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que estão sensíveis, e desgastadas. Segundo alguns estudos elas estão em
busca de novos alentos, conhecimentos e aprendizado. Em muitos momentos o
aprendizado pode ocorrer no período da hospitalização. Período que pode, ou
não, provocar em alguns seres humanos (seja ele paciente, familiar ou equipe
multidisciplinar) reações de enfrentamento e conhecimento, dependendo ele ser
de modo, interno ou externo. Os estímulos internos e externos podem servir como
instrumentos facilitadores e impulsionadores ao ser humano, em como lidar com
a angústia, a ansiedade, o medo, e em outros momentos, em como lidar com
sentimentos relativos à felicidade e a esperança. Na unidade hospitalar, pessoas
convivem com muitas mensagens, informações e linguagens normais à
sociedade, como por exemplo, os símbolos diferenciais do desenho que podemos
encontrar pelos corredores da uma unidade para identificar o toalete feminino e
masculino, bem como, encontramos a linguagem específica da comunidade
hospitalar, conforme as orientações de cada disciplina. Objetivo: Apresentar a
importância das imagens que tem representação na linguagem social e que
podem ser usadas pela equipe multidisciplinar na orientação aos familiares e
criança sobre a linguagem hospitalar em uma unidade pediátrica. Metodologia
Revisão bibliográfica no banco de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, na área
da Psicologia e Enfermagem, e também na

literatura científica sobre

aprendizagem e filosofia. Realizado levantamento bibliográfico sobre os
primórdios do processo de linguagem e sua utilização até os dias atuais, com o
acréscimo das informações específicas da linguagem hospitalar e sua
comunicação entre os profissionais e os clientes que vivenciam diariamente a
comunidade da área de saúde. Resultados A linguagem tem no filósofo
Aristóteles, um dos defensores e difusores do logos, que designa palavra, a
evolução da palavra, que não significava mais a palavra dotada de sentido, porém
o conjunto com sentido, de palavras dotadas de sentido com significado. No
transcorrer dos tempos, até a segunda metade do século XIX, alguns filósofos,
como os seguidores de Locke, que realizaram estudos mais aperfeiçoados sobre
a natureza humana, que era um dos atributos da filosofia. Eles desenvolveram
sua concepção empirista da mente, que enfatizavam a origem das idéias a partir
*Alves, BC. Enfermeira Especialista em Terapia Intensiva em Pediatria pela
SOBEP. Mestranda em Psicologia Educacional pela UNIFIEO – Fundação
Instituto de Ensino para Osasco. Supervisora do Pronto Socorro do Hospital
Darcy Vargas – São Paulo. Enfermeira Assistencial do Departamento Materno
Infantil (CTI Pediátrica e Pediatria) no Hospital Albert Einstein – São Paulo.
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de

sensações

produzidas

por

estimulação

ambiental.

Baseado

nestas

informações e discussões, na história de conhecimento e desenvolvimento do ser
humano e da sociedade, é que o homem é estimulado a ter capacidade de
comunicar-se com outras pessoas, não é limitado pelo tempo, e por meio da
linguagem, consegue comunicar-se sobre o passado, o presente e imaginar o
futuro, e dentro do ambiente hospitalar também conseguimos encontrar este
processo de comunicação, com o uso de signos, em alguns momentos de
linguagem geral e em outros momentos, com linguagem específica. No momento
da admissão, o paciente e família podem sentir-se isolados, quer por barreira da
língua, da limitação audiovisual, da condição cultural, da idade, da cognição, pelo
ambiente diferente, e por está acompanhado por pessoas estranhas, como os
membros da equipe multidisciplinar que o atende. Na unidade hospitalar, pessoas
convivem com muitas mensagens, informações e linguagens normais à
sociedade, como por exemplo, os símbolos diferenciais do desenho que podemos
encontrar pelos corredores da instituição para identificar o toalete feminino e
masculino, bem como iremos encontrar a linguagem específica da comunidade
hospitalar, conforme as orientações de cada disciplina. Em muitos momentos o
aprendizado pode ocorrer no período da hospitalização. Dentro do ambiente
hospitalar o paciente e sua família ficam expostos ao processo de linguagem com
termos científicos e jargões específicos de cada disciplina que formam a equipe
multidisciplinar de assistência, bem como da linguagem de equipamentos
especializados, programados para identificar alterações hemodinâmicas no corpo
do paciente, que por meio dos seus códigos, signos e ícones, transmitem
informações sobre as condições do paciente, que possibilitam a equipe tomar
decisões específicas, conforme cada paciente, e podem atuar e atender as
necessidades do mesmo. Dentro da unidade hospitalar, existem signos que
podem ser vistos, dispersos nos corredores e dentro das unidades de internação,
como é o caso das placas de sinalização de área radioativa, como na área dos
exames de ressonância magnética, do local de tratamento para a reabilitação
(fisioterapia e terapia ocupacional), de uso de produtos infectantes, escala de face
visual de para identificar a dor, e outros, desenho de coração e pulmão para
*Alves, BC. Enfermeira Especialista em Terapia Intensiva em Pediatria pela
SOBEP. Mestranda em Psicologia Educacional pela UNIFIEO – Fundação
Instituto de Ensino para Osasco. Supervisora do Pronto Socorro do Hospital
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demonstrar os movimentos de órgãos vitais. Conclusões Assim, a linguagem
visual, por meio dos signos, símbolos e códigos consegue transmitir, informar e
por muitas vezes facilitar o processo da comunicação da linguagem hospitalar
para um melhor entendimento social do que ocorre na unidade hospitalar. A
informação por parte da equipe médica aos familiares sobre a necessidade de
hospitalização de uma criança pode desestabilizar a estrutura familiar, e quando
isto ocorre em uma unidade do pronto socorro, presenciamos enfrentar algumas
dificuldades de interação da familiar com a linguagem hospitalar, que é
necessário para registro de informações por meio de equipamentos específicos
com suas representações simbólicas, quando, por exemplo, na monitorização na
sala de emergência. No ambiente hospitalar o paciente e sua família ficam
expostos ao processo de linguagem com termos científicos e jargões específicos
de cada disciplina que formam a equipe multidisciplinar de assistência, bem como
da linguagem de equipamentos especializados, programados para identificar
alterações hemodinâmicas no corpo do paciente, que por meio dos seus códigos,
signos e ícones, transmitem informações sobre as condições do paciente, que
possibilitam a equipe tomar decisões específicas, conforme cada paciente, e
podem atuar e atender as necessidades do mesmo. Este tema dar oportunidades
de continuidade de pesquisa na área da comunicação, sobre a linguagem nas
unidades hospitalares e como as pessoas que freqüentam estas unidades
poderão crescer na sociedade e no relacionamento interpessoal por meio de
signos, significados, ícones, com o uso da linguagem como um instrumento na
busca de reestruturar a vida humana, com a finalidade de garantir a própria
sobrevivência

da

sociedade.
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ADOLESCENTE COM PARALISIA CEREBRAL-UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Sousa JKT 1, Moura CMAB2, Moura A Filho3,Portela NLC4

Introdução: A Paralisia Cerebral (PC) é uma causa comum de deficiência física
nos primeiros anos da infância, caracterizada por um grupo não progressivo de
desordens do desenvolvimento, movimento e da postura que são descritos como
síndromes do desenvolvimento motor secundário a lesões ou anomalias
decorrentes do cérebro na fase inicial de seu crescimento, sendo este um sintoma
complexo com vários tipos e graus de envolvimento motor. Inicia-se com
pequenas dificuldades na postura e movimento evoluindo, geralmente, para a
espasticidade muscular, com prejuízo na execução de atividades simples,
podendo ocorrer problemas como convulsões, dificuldades no aprendizado e fala.
Muitas crianças devido ao grau de PC evoluem com estatura e peso baixos,
apresentam também menor resistência às infecções, desordens no movimento,
especialmente em relação à auto alimentação e deambulação. Em um estudo
transversal realizado por Caram et al(2010) com 114 crianças a dificuldade de
deglutir foi relatada por 66 cuidadores por (57,9%) e a referência de inabilidade
para alimentar-se independentemente em 73 (64,0%) crianças. Considerando o
período anterior ao estudo, desde o nascimento da criança, apenas 15 (13,2%)
famílias tinham recebido orientação nutricional por nutricionista. As dificuldades
financeiras e de condução aos serviços de reabilitação devido a insipiente oferta
de transporte intermunicipal são outra realidade do cuidador familiar de crianças
diagnosticadas com paralisia cerebral, o grau de dependência na realização de
suas necessidades básicas, a falta de apoio e informação aos pais sobre a
condição psicomotora dos filhos são fatores que influenciam no tratamento e
reabilitação. Partindo dessa premissa, durante o estágio da disciplina Saúde da
Criança, na prática assistencial de Enfermagem realizada com as crianças do
Centro Educacional São Francisco de Assis, localizado no Bairro Seriema em
Caxias-MA, constatou-se uma adolescente, cuja mãe trabalha no referido Centro
onde todos os dias levava sua filha, F.T.E.R. P, para o trabalho devido não poder
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deixa-la em casa pelo grau de dependência que seus cuidados demandam e por
ausência de cuidadores comprometidos com seu bem-estar. Objetivos: Partilhar
a vivência acadêmica de cuidados a uma adolescente com paralisia cerebral e
desnutrição grave possibilitando com que gestores e profissionais de saúde
conheçam e reflitam sobre a qualidade de vida de um individuo com deficiência
psicomotora, orientar o cuidador no exercício das suas atividades assistenciais.
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, com abordagem qualitativa
de uma atividade assistencial de Enfermagem, referente ao estágio de Saúde da
Criança, realizada no Centro Educacional São Francisco de Assis, uma entidade
filantrópica financiada pela Igreja Católica, sem fins lucrativos e de caráter
educacional, cultural e assistencial. O cuidado de Enfermagem visualiza o
individuo sob uma perspectiva holística valorizando a família, o ambiente e tudo
que caracterize o seu agir, dessa forma é indispensável a sua assistência a
pessoas com deficiências que exigem cuidados especiais.

Resultados: No

decorrer do estágio notou-se aparentemente uma criança, deitada sobre um
colchonete no chão em estado de desnutrição grave e com pequenas ulcerações
em proeminências ósseas. F.T.E.R.P. possui paralisa cerebral do tipo espástica
devido anóxia durante processo de parto, com 15 anos de idade assemelha-se a
uma criança de 7 anos. A espasticidade pode ser definida como “aumento na
tensão do músculo quando ele é passivamente alongado, a qual é causada por
um exagero do reflexo de estiramento muscular”. A espasticidade pode afetar de
maneira adversa o desenvolvimento motor, levando a posturas e padrões de
movimentos anormais, deformidades musculoesqueléticas e atrasos na aquisição
das habilidades motoras, nos quais incluem o sentar-se, o engatinhar, o ficar em
pé e o caminhar. Durante os cuidados no banho realizados juntamente com a
mãe, a cuidadora relatou suas dificuldades financeiras, de acesso a serviços de
reabilitação e de cuidados, dificilmente a mãe consegue deixar a criança sob a
responsabilidade de outras pessoas, seja por medo ou falta de confiança, ou por
acreditar que outras pessoas não seriam capazes de realizarem alguns cuidados
como alimentação e/ou banho. Isso foi evidenciado quando a mãe relatou que
durante a gravidez de outra criança, hoje com nove meses, contratou uma pessoa
para realizar os cuidados a F.T.E.R. P, entretanto percebeu os absurdos e maus
tratos a menina quando viu que a “cuidadora” havia quebrado uma colher na boca
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da garota, esses acontecimentos influenciaram em sua decisão, passando a se
responsabilizar completamente pelos cuidados e necessidades da garota. A
adolescente frequentou serviços de reabilitação no Sarah Kubitschek, APAE e na
Itália, contudo, as dificuldades econômicas não permitiram a continuidade do
tratamento, sua alimentação consiste basicamente em mingau de aveia, iogurte e
sopa, que de certa forma impedem um ganho de peso significativo, além de
apresentar crises epiléticas ficando sobre uso contínuo de Gardenal® e Neuleptil®.
Durante a assistência de Enfermagem a mãe recebeu orientações sobre como
melhorar a qualidade de seus cuidados quanto à realização de massagens com
óleo, as mudanças de decúbito, o banho diário para proporcionar o conforto, a
necessidade de estímulo a adolescente em suas faculdades cognitivas e físicas, o
preparo de vitaminas e frutas amassadas, devido à dificuldade de deglutição
decorrente do estreitamento esofágico, sua dieta deve restringir-se a alimentos
pastosos, líquidos ou amassados, uma adequada ingesta diária de nutrientes
garantiria o progresso no ganho de peso. Nessa perspectiva as orientações
desempenharam como fonte de informação auxiliando a mãe a desempenhar com
autonomia as suas atividades assistenciais. Conclusão: A partilha de experiência
não consiste somente em tornar público um depoimento, mas fazer com que
através da realidade vivenciada possa-se extrair algo de valioso e útil a melhor
prática assistencial e humanizada de Enfermagem, serve como subsídio para
qualificação do cuidado prestado a crianças com deficiências ou incapacidades
psicomotoras garantindo uma melhor abordagem as suas necessidades, para isso
se exige mais que conhecimento profissional, necessita-se de responsabilidade
social expressa pela capacidade de orientar a família com clareza e simplicidade
sobre a paralisia cerebral, requer a atuação proativa dos pais no tratamento e
reabilitação da criança, além de uma equipe multiprofissional comprometida com
a assistência da saúde infantil. Referências: 1-Zanini G, Cemin NF, Peralles SN.
PARALISIA CEREBRAL: causas e prevalências Fisioter Mov Curitiba 2009
Jul/Set; 22(3): 375-381. 2- Silva CX, Brito ED, Sousa FS, França ISX. CRIANÇA
COM PARALISIA CEREBRAL: qual o impacto na vida do cuidador? Rev Rene
2010; 11(Número Especial): 204-214.3- CARAM ALA, Morcillo AM, Pinto EALC.
Estado nutricional de crianças com paralisia cerebral. Rev Nutr 2010 Mar/Apr;
23(2): 211-219.4- Milbrath VM, Soares DC, Amestoy SC, Cecagno D, Siqueira
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HCH. Mães vivenciando o diagnóstico da paralisia cerebral em seus filhos. Rev
Gaúcha Enferm 2009 Set; 30(3): 437-444.5- Milbrath VM, Soares DC, Amestoy
SC, Cecagno D, Siqueira HCH. Integralidade e acessibilidade no cuidado à
criança portadora de paralisia cerebral. Acta Paul Enferm 2009 Nov/Dec; 22(6):
755-760.
Descritores: Paralisia cerebral, cuidados de Enfermagem, assistência de
Enfermagem.

Responsabilidade social da enfermagem no cuidado ao recémnascido, criança, adolescente e família.
1

Graduanda em Enfermagem pela UEMA, bolsista PET- Vigilância em
Saúde/Ministério da Saúde,jessica_thavora@hotmail.com
2
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Pediatras,moura.conceicao@yahoo.com.br
3

Enfermeiro obstetra Esp.saúde da criança-UFPI, Enfermeiro do
SAMU, Enfermeiro da Maternidade Municipal de Caxias-Ma., professor
substituto da UEMA, adriao.moura@yahoo.com.br
4

Graduanda em Enfermagem pela UEMA, monitora voluntária PETSaúde/Ministério da Saúde,nytalelindsay@hotmail.com
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A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLA NO CUIDADO AO RNP EM UTIN:
UMA REALIDADE A SER EXPLORADA
Leite AM 1; Lima FP2; Calegari FL 3; Lelis BDB4; Nascimento LC5

Introdução: Com os avanços da medicina neonatal, cada vez mais, bebês
menores e mais enfermos têm sobrevivido ao seu nascimento prematuro.
Enquanto esses bebês lutam por suas vidas, seus pais sofrem com as
conseqüências psicológicas de uma situação inesperada. Ao verem seus bebês
pela primeira vez na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal (UTIN),
geralmente se chocam com o tamanho minúsculo do recém-nascido e se sentem
muito ansiosos com a quantidade de tubos, fios e máquinas ligadas ao bebê 1.
Considerando a assistência aos pais de recém-nascidos internados em Unidades
Neonatais, percebemos o quanto é importante que os profissionais de saúde
estabeleçam relações com os mesmos no sentido de promover apoio, para assim,
ajudá-los a superar os problemas inerentes aos sentimentos que envolvem o
processo de hospitalização de seus filhos. Da mesma forma, há a necessidade do
recém-nascido em interagir com os pais para a criação de laços afetivos, o que é
de suma importância para o seu desenvolvimento. Nesse sentido, é importante
que a equipe contribua com a formação de laços afetivos, fazendo-se necessário:
facilitar os contatos iniciais dos pais com seu bebê; propiciar a visita precoce dos
pais na UTIN; acompanhar os pais e familiares no primeiro encontro com seu
bebê; facilitar a entrada dos pais na Unidade Neonatal; tornar o ambiente da
Unidade Neonatal acolhedor para os pais; ajudar os pais a não se sentirem
diminuídos e envergonhados diante de seu bebê; escutar atentamente o que os
pais têm a dizer; incentivar o cuidado canguru e sobretudo permitir que os pais
1

Prof. Doutor do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da EERP/USP,
Ribeirão Preto-SP (Brasil).
2
Mestre em Ciências e Enfermeira do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP (Brasil).
3
Mestranda do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e
Saúde-Pública da EERP/USP, Ribeirão Preto-SP (Brasil). Enfermeira do Hospital Santa Casa de
Misericórdia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto-SP (Brasil).
4
Mestranda do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e
Saúde-Pública da EERP/USP, Ribeirão Preto-SP (Brasil).
5
Prof. Doutor do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da EERP/USP,
Ribeirão Preto-SP (Brasil).
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participem dos cuidados dispensados ao bebê. Objetivo: Identificar a participação
dos pais enquanto agentes de cuidados ao recém-nascido pré-termo (RNPT) em
UTIN. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e exploratório realizado
com 20 RNPT inseridos nos seguintes critérios: RN nascidos no local da pesquisa
ou em outro hospital e transferido para esta UTIN, com IG entre 24 e 34 semanas
de gestação; idade pós-natal inferior a 28 dias e idade gestacional corrigida de até
36 semanas; aceitação materna ou do responsável para participação do RNPT na
pesquisa. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética do local da pesquisa com
protocolo número (Ofício nº2247/2008 CEP/SPC). Os 20 RNPT foram filmados,
durante 24 horas consecutivas por meio de quatro câmeras, sendo que duas
permaneceram fora e duas dentro da incubadora visando captar as manipulações
realizadas nos mesmos e os seus agentes. Os dados previamente registrados
foram transcritos e digitados em duas planilhas do software Excel e processados
no software Epi Info. Resultados e Discussão: As manipulações foram
realizadas por cinco categorias profissionais e quatro diferentes familiares
somando 741 pessoas. Os profissionais foram responsáveis por 680 situações
(92%) das manipulações contra 61 (8%) dos familiares. Os profissionais que mais
manipularam os RN foram os auxiliares de enfermagem com 597 manipulações
realizadas por eles próprios, 80% das manipulações e 5 manipulações auxiliando
o fisioterapeuta ou a enfermeira. Dentre os familiares que manipularam os RNPT,
a mãe foi quem o fez com maior freqüência, 53 vezes (7,1%) do total dos agentes
das manipulações. Ressalta-se que nenhuma manipulação foi realizada por
irmãos dos RN, apesar da entrada deles na UTIN ser permitida. As manipulações
paternas ocorreram em 0,3% do total das realizadas nos RNPT. É importante
pontuar também que das manipulações realizadas pelos familiares, 87% foram
feitas pelas mães do RNPT. Através de uma revisão integrativa da literatura2,
notaram que depois da segunda Guerra Mundial houve uma tentativa da equipe
de enfermagem em aumentar a aproximação da família no cuidado do RNPT,
principalmente através de iniciativas como a estimulação do toque, da contensão
e principalmente da posição canguru. Porém segundo este estudo muitas vezes
os médicos e as enfermeiras têm insegurança em iniciar o RNPT em
procedimentos como o contato pele a pele. Além disso, podemos notar a quase
que ausência da participação paterna no cuidado do RN. Um estudo internacional
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indicou que enquanto as mães visitaram seus RN em média 6,7 dias na semana,
visitas estas de longa duração, os pais fizeram visitas curtas 4,8 dias por semana
e os avós 0,6 vezes na semana. O estudo também refere que quando os RN
ficaram internados mais tempo, houve uma maior permanência da mãe na UTIN 3.
Um fato importante para ser destacado é que a visita do pai na unidade estudada
é permitida em horário reservado das 16:00 às 17:00 e que o horário dos avós
para visita é de quartas-feiras e sábados das 16:00 às 17:00. É permitida a
entrada de duas pessoas por vez, enquanto a mãe tem entrada permitida durante
qualquer horário do dia, ressaltando que este hospital não fornece nenhum tipo de
condição para hospedar as mães no período noturno. Estudo mostrou que a visita
dos irmãos se deu em média de 0,8 vez por semana quando o RN tinha menos
que 1500g e subiu para 1,5 por semana quando maior que 1500g 3. Não houve
nenhuma manipulação realizada pelos irmãos dos RN apesar da sua entrada ser
permitida na UTIN desde que acompanhado de um psicólogo (menores de 10
anos) e no horário de visita normal acompanhado pelo pai ou pela mãe para
maiores de 10 anos. Apesar de ocorrer um aumento na freqüência da visita dos
familiares à UTI a partir da década de 80, a visita ainda continua sendo realizada
em sua maior parte pela mãe e assim mesmo sem muita participação no cuidado
do RNPT3. Embora seja recomendado que os profissionais devam reconhecer
que a equipe de enfermagem, que tem maior interação com os pais deveria incluílos no cuidado do RN e da família, isso não se faz na prática, pois apesar deste
profissional achar necessário que a família participe da vida na UTIN não o
executa nas suas atividades diárias4. Pôde-se observar que a mãe pouco
participou do cuidado do RN e em geral quando executou algum contato no RNPT
o fez apenas com intenção afetuosa e não como cuidadora do RNPT. Quanto aos
profissionais que manipularam o RN dos 92% da manipulação, 80,6% dessas,
foram realizadas pelos auxiliares ou técnicos de enfermagem. Pode-se salientar
que a equipe da UTIN conta com 35 auxiliares de enfermagem três técnicos de
enfermagem, 11 enfermeiros e cinco médicos e que apesar disto há uma
desproporção na execução da manipulação do RN. Além disso, observou-se que
foi pouco freqüente o trabalho executado por mais de um profissional ao mesmo
tempo. Na perspectiva do cuidado desenvolvimental, é importante que os
procedimentos sejam realizados por duas pessoas para que, enquanto uma delas
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o faça em si, a outra possa organizar o RNPT a fim de que ele obtenha o auto
controle fisiológico e emocional5. Considerações finais: Embora se tenha
incentivado a inserção da família no cuidado em UTIN e a visita materna seja
facilitada pela equipe, é evidente a pouca participação da mãe e dos familiares no
cuidado do RNPT. É primordial que a Equipe de Saúde busque minimizar a
separação deste com seus pais, favorecendo a formação ou o fortalecimento dos
laços afetivos. Para tal, é necessário que o ambiente seja receptivo e acolhedor,
tanto para o bebê como para seus pais, já que, para estes, a UTIN pode, por
vezes, parecer hostil e pouco amigável, inibindo os comportamentos espontâneos
e dificultando a ligação afetiva com seu bebê. É fundamental lembrarmos que a
intensidade da ligação afetiva reflete o grau de envolvimento dos pais com seu
bebê. Talvez seja necessário um maior treinamento e envolvimento da equipe
com base em metodologia participativa visando trazer a mãe e a família para as
atividades realizadas na UTIN e assim, promover uma maior participação dos
familiares no cuidado ao RNPT.
Descritores: Recém-nascido, Família, Unidade de Terapia Intensiva,
Enfermagem neonatal.
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A PERCEPÇÃO DA CRIANÇA HOSPITALIZADA DIANTE DO CUIDADO
PRESTADO PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM1
Melo AKP1, Chaves EMC2 , Farias LM 3, Melo GM 4, Barroso TKP5
INTRODUÇÃO: O cuidado é, teoricamente, ter zelo pelo outro e a equipe de
enfermagem deve proporcionar segurança e conforto ao paciente. Partindo deste
ponto, esse cuidado deve ser proporcionado também no ambiente hospitalar, que
não é bem visto pelo paciente, principalmente pela criança que além de deixar
seus familiares, permanece em um lugar estranho e sofrendo procedimentos
traumáticos 1. Preocupa-se, então com os cuidados prestados a essa clientela
que necessita de cuidados especiais, voltados para suas faixas etárias, visando
minimizar os traumas sofridos durante sua permanência no hospital. Além disso, a
equipe de enfermagem deve proporcionar segurança e conforto ao paciente 2, é
necessário e fundamental que o enfermeiro e a equipe de enfermagem como
todo, saibam que todos os seres humanos tem necessidade se sentirem seguros
e confortado. Como um autor define a enfermagem como sendo sinônimo de
saúde, onde ela se preocupa com o meio ambiente sadio, com habitações
higiênicas e com a educação das crianças e das mulheres; enfim toda a
coletividade humana

3-5

. Quando a criança é hospitalizada ela perde todo o afago

da família e de seu lar, tornando a aceitação do adoecimento muito difícil. Sair do
ambiente em que se sente seguro é uma das dificuldades da criança em aceitar o
cuidado dos profissionais e de também do próprio processo de hospitalização.
Partindo desse ponto, pode-se dizer que um dos ramos que necessita de muito
cuidado é a pediatria, pois a enfermagem teria de ter diferentes estratégias de
1
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cuidados aqueles que ainda não possuem maturidade sufuciente para
compreender o processo de adoecimento e enfrentamento da mesma.
OBJETIVO: Objetivou-se então conhecer a percepção acerca da assistência de
enfermagem prestada às crianças durante sua hospitalização. METODOLOGIA:
O estudo foi baseado nos métodos qualitativa descritivos, realizado no período de
maio e junho de 2010, em um hospital de nível terciário da cidade de FortalezaCE. A população foi de 40 crianças internadas no bloco cirúrgico da instituição
onde a amostra foi de 10 crianças que obedeceram aos critérios de inclusão,
estado na faixa etária de 7 a 12 anos no momento da coleta dos dados, que foi
através de uma entrevista. A pesquisa foi autorizada pelo comitê de ética da
instituição sob o número de FR-021/10. Para manter o sigilo do nome das
crianças, as mesmas foram identificadas com nomes de desenhos animados
escolhidos por eles próprios. As falas dos sujeitos foram transcritas integralmente
e analisadas a luz da literatura pertinente. As temáticas que emergiam foram:
Atitude positiva da equipe de enfermagem durante o cuidado, contribuição do
cuidado de enfermagem para o tratamento da criança, atitude negativa da equipe
de enfermagem durante o cuidado, assistindo a criança com cuidado e
melhorando a permanência durante a hospitalização. RESULTADOS: Na primeira
categoria, intitulada atitude positiva da equipe de enfermagem durante o cuidado,
as crianças deram as seguintes respostas. (...) “Eu gosto quando ela vem trocar o
soro, porque ela conversa e brinca comigo” (Barbie) (...) “ eu gosto dela porque
quando eu sinto dor no curativo eu peço para ela parar para eu respirar, e ela
para” (Go Ku) (...) “ eu fico feliz quando ela vem aqui e brinca comigo... ela faz eu
achar graça as vezes” (Lindinha) (...) “eu fico melhor quando ela diz que não vai
doer” (Lula Molusco). Na segunda temática, intitulada, contribuição do cuidado de
enfermagem para o tratamento da criança, tivemos as seguintes respostas. (...)
“Eu acho que aqui elas me ajudam a ficar boa” (Barbie) (...) “Eu acho que aqui eu
fico bom mais depressa” (pica-pau) (...) Ajudam muito porque se eu não tomar o
remédio eu vou piorar” (florzinha), Na terceira temática, intitulada atitude negativa
da equipe de enfermagem durante o cuidado tivemos as seguintes respostas. (...)
“não gosto quando é para trocar o curativo, pois arranca meu pêlo e ela aperta
muito para sair as coisas...” (Barbie) (...) “eu não gosto quando tem que trocar o
soro de manhã bem cedinho. Acorda todo mundo” (Cloover) (...) “eu não gosto

1032

quando tem que furar e trocar o curativo” (Naruto) Na quarta temática, intitulada
assistindo a criança com cuidado, as crianças expressaram em suas falas estes
cuidados (...) “eu fui bem recebida” (Barbie) (...) “eu fui bem cuidada aqui”
(Cloover), Na quinta e última temática, intitulada melhorando a permanência
durante a hospitalização as crianças expressaram as seguintes falas (...) “ não
precisa mais fazer o curativo em mim” (Barbie) (...) “dar injeção para eu ficar logo
boa” (Cloover) CONCLUSÕES: O estudo nos permitiu conhecer mais
profundamente o pensamento de nossos clientes, ajudando os profissionais da
área a melhorar sua assistência, contribuindo para a evolução da profissão.
Possibilitou também de ter a oportunidade de saber como o profissional de
enfermagem é percebido como aquele que contribuiu para a profissional de
enfermagem é percebido como aquele que contribuiu para a melhora do quadro
do paciente, sendo necessário para sua recuperação. REFERÊNCIAS 1. Vieira
LJES, Araújo KL, Abreu RNDC, Lira SVG, Frota MA, Ximenes LB. Repercussões
no contexto familiar de injúrias não-intencionais em crianças. Acta Sci Healt Sci.
2007; 29(2):151-8. 2. Paes CEN, Gaspar VLV. As injúrias não intencionais no
ambiente domiciliar: a casa segura. J Pediatr. 2005; 81(5):146-54. 3. Lima RP,
Ximenes LB, Vieira LJES, Oriá MOB. Acidentes na infância: local de ocorrência e
conduta dos familiares no âmbito domiciliar. Enferm Glob. 2009; 15:1-12. 4. Acker
JIBV, Cartana MHF. Construção da participação comunitária para a prevenção de
acidentes domésticos infantis. Rev Bras Enferm. 2009; 62(1):64-70. 5. Bueno A,
Lopes M. A morbidade por causas externas em uma região do município de Porto
Alegre/RS . Cienc Cuid Saúde. 2008; 7(3):279-87.
Descritores: Criança; Cuidado da Criança; Enfermagem.
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A PERCEPÇÃO DA EQUIPE MÉDICA EM RELAÇÃO À PRESENÇA
DA FAMÍLIA NA UNIDADE NEONATAL.
AUTORES: Duarte EC¹, Balbino FS², Balieiro MMFG³, Pettengill MAM4.

INTRODUÇÃO: a família está cada vez mais presente na UTIN, partilhando junto
com os profissionais da saúde o cuidado do neonato. Nesse sentido é necessário
que se invista em uma abordagem de cuidado que a inclua, promovendo sua
adaptação e enfrentamento nessa fase crítica de sua vivência, considerando
sentimentos de medo e apreensão pela vida do filho e os estressores provocados
por esse ambiente. No entanto, embora presente na unidade, a família ainda é
pouco reconhecida pela equipe de saúde como sujeito de cuidado

(1,2)

. A

Academia Americana de Pediatria (AAP)(3), dos Estados Unidos da América,
elaborou um guia contendo diretrizes para promover o Cuidado Centrado na
Família em unidade de terapia intensiva pediátrica e neonatal, evidenciando a
importância da inclusão da família no cuidado e nas tomadas de decisão, de
maneira participativa e colaborativa. Nessa filosofia de cuidado, há ênfase nas
interações entre pacientes, famílias, médicos e demais profissionais de saúde,
com o estabelecimento de aliança entre profissionais e família na promoção da
saúde da criança. Ocorre um processo colaborativo com base nas informações da
família; melhor seguimento quando o plano de cuidados é desenvolvido em
colaboração com as famílias; a equipe consegue ter uma maior compreensão dos
pontos fortes e da capacidade da família para cuidar; e utilização mais eficiente e
eficaz do tempo e dos recursos profissionais de saúde, com diminuição de
internações desnecessárias, de menor retorno ao pronto socorro ou pronto
atendimento após a alta e uma utilização mais eficaz de cuidados preventivos;
com melhoria na comunicação entre os membros da equipe de saúde. Para que
essa filosofia de cuidado seja implementada nas instituições de saúde é
importante que os profissionais da equipe multidisciplinar acreditem em sua
relevância e apliquem na prática os pressupostos centrais de dignidade e
respeito, informação compartihada, parceria nos cuidados e colaboração(3). No
Brasil, ainda são escassos os estudos sobre a percepção da equipe em relação à
família no contexto da unidade de terapia intensiva neonatal, em especial da
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equipe médica, que geralmente assume a gestão da unidade e contribui com a
proposição de normas e rotinas rigidas afastando a família. Questiona-se como a
equipe médica percebe a presença da família neste contexto; o que essa equipe
tem realizado no sentido de incluir a família na unidade; como a equipe médica
lida com a família e suas tomadas de decisões neste ambiente de cuidado.
OBJETIVO: Conhecer a percepção da equipe médica sobre a presença da família
na UTIN. MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa qualitativa que teve como
referencial teórico os pressupostos do Cuidado Centrado na Família e como
referencial metodológico a Análise Qualitativa de Conteúdo

(4)

. Foram realizadas

entrevistas semiestruturadas com sete profissionais médicos que atuam na
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um hospital universitário do município
de São Paulo, no período de maio a julho de 2010, após aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa sob numero 0626/10. RESULTADOS: Foram identificados
cinco categorias temáticas que revelam a percepção da equipe médica em
relação à presença da família na Unidade Neonatal. I) Sensibilizado para a
família: o profissional médico considera-se sensibilizado para a familia em razão
da sua proximidade no ambiente da unidade, quando ele tem oportunidade de se
relacionar com os pais do RN e é despertado pelo sentimento de compaixão,
desencadeado ao presenciar seu sofrimento com a vivência da condição critica de
saúde do RN no ambiente da UTIN. Ele percebe que a familia tem dificuldade de
compreensão das normas, rotinas e protocolos, assim como das informações que
recebe pelo impacto que o nascimento da criança com intercorrências criticas de
saúde provoca na família.. Outro elemento que o sensibiliza para a familia é a
recordação de experiências profissionais vivenciadas anteriormente e de suas
próprias experiências com doença e parentalidade adquiridas ao longo de sua
vida. Mas é o sentimento de gratificação, despertado pela resposta da família às
interações estabelecidas, que despertam nele um sentimento de satisfação,
retroalimentando sua sensibilização; II) Crenças e valores da equipe em relação à
família: a equipe médica compreende a presença da família na unidade a partir de
suas próprias crenças e valores. Acredita que o recém-nascido é um ser de
direitos, que pertence a uma família, mas tem algumas ressalvas em relação à
presença da família na unidade neonatal, apesar de considerá-la importante para
o filho; III) Ações de cuidado com a família: para cuidar da família dentro da
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unidade,

o

profissional

médico

em

seu

discurso

acredita

que

busca

primeiramente, conhecer, respeitar e lidar com os membros da família dos bebês,
além de compartilhar a informação, como forma de acolher e interagir com os
mesmos. IV) Dificuldades para interagir com a família: a equipe medica considera
que há algumas dificuldades nas interações com a familia na unidade como sua
ausência, que impede um melhor relacionamento entre a equipe e os membros da
família; a pouca participação da família nos cuidados da criança; e as regras
impostas pela instituição que são percebidas como rígidas

por alguns

profissionais, mas motivo de desconforto para outros, por não conseguirem mudálas. Há também o reconhecimento do seu despreparo para fornecer noticias
dificeis sobre as condições clinicas do RN para a familia. V) Proposição de
estratégias para incorporar a família no cuidado: diante das dificuldades
encontradas, a equipe propõe mudanças e algumas estratégias para o
atendimento da família na unidade, como reuniões com a família com um horário
específico e preestabelecido para dar informações, melhor adequação do espaço
físico e diminuição de ruídos na unidade. CONCLUSÕES: Em seu discurso, os
profissionais da equipe médica revelam que se percebem sensibilizados com a
presença e o sofrimento da família, buscando agir de forma a incluí-la no cuidado
e nas tomadas de decisão em relação ao tratamento do RN, mesmo quando
considera que a família apresenta dificuldades na compreensão das informações
obtidas. Para ele, a família é importante para o recém-nascido, que tem direito a
sua presença, considerando que o contato com a família possibilita melhoria em
sua evolução clínica. O profissional acredita que é relevante manter a familia
próxima pois, esta poderá contribuir para maior segurança do RN. Há, no entanto,
um contraponto em relação a disposição do profissional médico em aceitar a
presença da família na unidade, ao acreditar que esta limita seu desempenho
profissional.

Para promover o Cuidado Centrado no Paciente e Família é

necessário investir na formação e sensibilização dos profissionais de saúde, de
maneira que a família seja considerada parceira nos cuidados e fortalecida para o
cuidado do RN e em suas tomadas de decisão. REFERÊNCIAS: 1) Wernet M,
Angelo M. A enfermagem diante das mães na UTIN. Rev. Enferm. UERJ, 2007;
15 (2):229-35. 2) Gaíva MAM, Scochi CGS. A participação da família no cuidado
ao prematuro em UTI Neonatal. Rev. bras. enferm. 2005; 58 (4): 444-448. 3)
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Mayan MJ. An introduction to qualitative methods: a training module for students
and professionals. Edmonton: II QR; 2001.
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Família, UTI Neonatal.
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A

PERCEPÇÃO

DE

MÃES

PRIMIPARAS

SOBRE

A

AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA

Cavalcante MFA1, Cavalcante GRO2, MOURA IGN3, Costa LB4.

INTRODUÇÃO A lactação é a maneira mais eficiente de atender os aspectos
nutricionais, imunológicos, psicológicos e o desenvolvimento de uma criança no
seu primeiro ano de vida. Durante a amamentação mãe e bebê constroem laços
de intimidade e confiança, devido a isto, as mães devem ser orientadas a manter
a alimentação materna exclusiva até seis meses de vida, mais o que se sabe é
que existem tabus, crenças e outros fatores que influenciam diretamente na
amamentação como: gravidez indesejada, despreparo da mãe, imagem corporal
alterada, ocupação profissional, entre outros. A questão do aleitamento materno,
não é somente biológica, mas é histórica, social e psicologicamente delineada. A
amamentação exclusiva (AMEX) é uma forma de proporcionar a criança em idade
de amamentação um alimento completo, rico, com todos os benefícios
necessários para fornecer a criança um crescimento e desenvolvimento
adequado. Quando ocorre este processo de amamentação a criança passa a ter
mais uma barreira de proteção contra doenças1. Entende-se por AMEX, segundo
a Organização Mundial da Saúde (OMS) um processo nutricional que inclua
somente o leite materno durante os seis primeiros meses de vida de uma criança.
Ressalta-se a importância deste momento para aproximação entre mãe-filho, e
também por possibilitar benefícios para mãe. As orientações sobre o processo de
amamentação, em especial, de mães primíparas, devem ser realizadas no sentido
de promover, proteger e apoiar essa prática da AMEX2. Considerando os
benefícios nutricionais, bioquímicos, imunológicos, vale ressaltar o benefício
psicológico, uma vez que através da amamentação se estabelece uma forte
relação mãe-filho que por meio dos estímulos sensoriais, táteis, visuais, auditivos
1

Mestre em Enfermagem (UFPI);
2 Graduada em Enfermagem (CEUT);
3 Graduada em Enfermagem (CEUT);
4 Graduada em Enfermagem (CEUT).
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e emocionais, promovendo uma interação tecnicamente natural, de fácil
aprendizagem, higiênica, prática e economicamente sem custo 3. Sabendo que a
amamentação é uma escolha da lactante, pois engloba um complexo de fatores
socioeconômicos, culturais e psicológicos. A atuação dos serviços de saúde
materno-infantil tem importante papel na promoção do vinculo mãe-filho
priorizando o incentivo da prática da amamentação exclusiva dentro das políticas
de saúde5. OBJETIVOS: Descrever a percepção da mãe primípara sobre a
amamentação exclusiva e discutir as diferentes percepções das mães primíparas
sobre a amamentação exclusiva. METODOLOGIA: Estudo com abordagem
qualitativa, onde foram entrevistadas 11 mães primíparas, que estavam no
puerpério, em uma maternidade de referência em Teresina – PI. Para coleta de
dados utilizou-se a entrevista semi-estruturada, tendo como base três perguntas
direcionadas a temática. Para que houvesse maior precisão nas informações, os
depoimentos foram gravados conforme aceite dos sujeitos. Após a coleta
procedeu-se a categorização dos dados segundo a análise temática de Minayo5.
RESULTADOS: Inicialmente foi realizada uma leitura compreensiva do conteúdo
das falas dos sujeitos entrevistados, e a partir de então as falas foram distribuídas
em trechos, frases ou fragmentos de acordo com a significância de seus
conteúdos em três categorias, sendo estas a seguir: O Significado da
Amamentação Exclusiva; Os Reflexos da Primiparidade sobre a Amamentação
Exclusiva; Expectativas frente à Amamentação Exclusiva. Após a eleição destas
categorias, foi feito a distribuição das partes dentre estas, sendo realizada uma
descrição dos resultados de cada categoria, ou seja, uma exposição dos achados
encontrados na análise, por conseguinte, realizou-se as inferências dos
resultados, onde estes foram interpretados com o auxilio da fundamentação
teórica adotada. Diante da verbalização das idéias das mães, pôde-se perceber
que estas, possuem conhecimentos prévios sobre o significado da amamentação
exclusiva, sua durabilidade e como se desenrola este processo, manifestando
assim, uma relação entre os conhecimentos e saberes do ato de amamentar
destas mães com o embasamento teórico e científico encontrado na literatura.
Fato este que confirma o conhecimento da idéia principal da prática do
aleitamento materno exclusivo, que é dar o leite materno até o sexto mês de vida
da criança sem introdução de outros alimentos ou líquidos. CONCLUSÕES: Este
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estudo nos possibilitou ter uma visão mais clara de como se encontra a real
situação de uma mãe primípara, o significado, os seus anseios, medos e saberes
sobre amamentação exclusiva e principalmente conhecer a sua percepção quanto
a esta pratica favorecendo assim a equipe que presta assistência a saúde os
subsídios necessário para que se alcance uma melhor cobertura durante a
amamentação. É notável ainda que todo conhecimento expresso pelas
entrevistadas sobre a amamentação exclusiva esta intimamente ligada às
consultas de pré-natal, onde a pesquisa mostra que cem por cento das
entrevistadas foram acompanhadas por essa assistência, validando assim que o
período gestacional é de primordial importância pra orientar de forma correta e
precisa buscando cessar as suas dúvidas, enfatizar as vantagens para ambos,
família e sociedade. O fortalecimento das orientações quanto à amamentação
exclusiva é a chave em questão, pois sabemos que a sociedade e a cultura
podem influenciar negativamente pra essa prática, por muitas vezes o
conhecimento empírico compartilhado entre mães que passaram pelo processo
de amamentar e as mães que estão na eminência ou estão executando a
amamentação atinjam significativamente a decisão de levar ou não a
amamentação exclusiva adiante.

Referências
1- CARDOSO, L. O. et al. Impacto da Implementação da Iniciativa Unidade
Básica Amiga da Amamentação na prevalência de aleitamento materno e
nos motivos de consulta em uma Unidade Básica de Saúde. Jornal de
Pediatria. Vol. 84, n.2, p.147-153, 2008.
2- BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde da Criança: Nutrição Infantil, Alimento
Materno e Alimentação Complementar. Caderno de atenção Básica.
Brasília. Série A, N. 23, 2009.
3- SANTOS, E. K. A. Aleitamento Materno. IN: A Enfermagem em Pediatria e
Puericultura. São Paulo: Ed. Atheneu, 2005, cap. 2, p. 25
4- CALDEIRA, A.P., FAGUNDES, G. C., AGUIAR, G. N. Intervenção
Educacional em Equipes do Programa de Saúde da Família para a
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Promoção da Amamentação. Revista de Saúde Pública. Vol. 42, n.6, p.
107-133, 2008
5- MINAYO, M. C. S. et al. O Desafio da Pesquisa Social. IN: Pesquisa
Social: Teoria, métodos e criatividade. 27ºed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008,
p.21.

Descritores: Amamentação exclusiva, Saúde da criança, Saúde da mulher e
Enfermagem
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A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A DOR NEONATAL E SUA
CONTRIBUIÇÃO PARA A ENFERMAGEM
Ferreira ACGV 1; Araújo JCS 2; Lima ACR 3; Souza LV 4; Christoffel MM 5

Introdução: Os recém-nascidos (RNs) que passam por hospitalização
prolongada são submetidos a inúmeras intervenções e estímulos que causam
dor. Calcula-se que, como parte dos cuidados de rotina nas Unidades de
Terapia Intensiva Neonatal, cada RN gravemente doente seja submetido a
cerca de 50 a 150 procedimentos dolorosos por dia. Por isto as atenções se
voltaram para as sequelas em seu desenvolvimento, percebendo a necessidade
1

Acadêmica de Enfermagem do 8º período da Escola de Enfermagem Anna Nery da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Membro do Núcleo de Pesquisa em Saúde da Criança
e do Adolescente/NUPESC. Projeto inserido: Atenção à saúde do recém-nascido:
conhecimentos e práticas dos profissionais de saúde sobre os cuidados centrados no
desenvolvimento e na família.
Bolsista Iniciação Científica- FAPERJ. Contatos:
anacarolinaveiros@yahoo.com.br / 9515-4708
2

Acadêmico de Enfermagem do 8º período da Escola de Enfermagem Anna Nery da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Membro do Núcleo de Pesquisa em Saúde da Criança
e do Adolescente/NUPESC. Projeto inserido: Atenção à saúde do recém-nascido:
conhecimentos e práticas dos profissionais de saúde sobre os cuidados centrados no
desenvolvimento e na família.
3

Acadêmica de Enfermagem do 8º período da Escola de Enfermagem Anna Nery da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Membro do Núcleo de Pesquisa em Saúde da Criança
e do Adolescente/NUPESC. Projeto inserido: Atenção à saúde do recém-nascido:
conhecimentos e práticas dos profissionais de saúde sobre os cuidados centrados no
desenvolvimento e na família. Bolsista Iniciação Científica- FAPERJ.
4

Acadêmica de Enfermagem do 8º período da Escola de Enfermagem Anna Nery da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Membro do Núcleo de Pesquisa em Saúde da Criança
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de estudar os aspectos biológicos e psicossociais da estadia na unidade
neonatal para o bebê e seus familiares. Uma das questões mais importantes
deste campo de conhecimento diz respeito à dificuldade de avaliação e
mensuração da dor no neonato, pois esses pacientes ainda não possuem
condições verbais de expor o que sentem, constituindo-se em um dos maiores
obstáculos para o tratamento adequado da dor nas Unidades de Terapia
Intensivas Neonatais. A dor repetida e prolongada traz como consequências
para o recém-nascido problema psiquiátrico, tais como ansiedade, depressão e
esquizofrenia. Além disso, a dor desencadeia um aspecto negativo no quadro
clínico do recém-nascido, onde como exemplo podemos destacar a hemorragia
intraventricular, sendo então fundamental acentuar o processo de sensibilização
dos profissionais para a linguagem pré-verbal dos neonatos, com a finalidade
de melhorar a assistência desses pacientes submetidos
procedimentos

dolorosos

ao longo das

internações,

visto

a inúmeros
que estes

profissionais são os principais envolvidos no manejo e nos cuidados dos RNs.
Uma das questões mais importantes deste campo de conhecimento diz respeito
à dificuldade de avaliação e mensuração da dor no neonato, pois esses
pacientes ainda não possuem condições verbais de expor o que sentem,
constituindo-se em um dos maiores obstáculos para o tratamento adequado da
dor nas Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais Tendo como base a
seguinte questão norteadora: Quais as produções científicas relacionadas ao
tema dor no recém-nascido na área da saúde e as implicações para o cuidado
de enfermagem. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo identificar os
aspectos de maior relevância sobre a produção científica da dor neonatal e sua
contribuição para o cuidado de enfermagem. Metodologia: Este artigo trata-se
de uma revisão da literatura, e para tal, adotaram-se critérios ordenados para
manter as especificidade e cientificidade do artigo. Os critérios utilizados foram:
a pergunta da pesquisa, critérios de inclusão e exclusão, a forma como se
trabalhou a seleção dos textos e a análise dos dados obtidos. Definição da
pergunta: Quais as produções científicas relacionadas ao tema dor no recémnascido na área da saúde e as implicações para o cuidado de enfermagem. A
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busca por estudos foi realizada através da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), e
que hospeda reconhecidas bases de dados relacionadas à saúde. Os
descritores utilizados foram “dor” e “recém-nascido”. Para a formulação do
estudo as bases de dados utilizadas foram: Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online
(SciELO) e Base de Dados de Enfermagem (BDEnf). Os critérios de inclusão
foram: artigos originais, disponibilizados na íntegra e gratuitamente no site da
BVS, publicados em português, inglês e espanhol ou traduzidos para algum
desses idiomas, todos eles contendo em seus descritores, título ou resumo o
tema “dor”, “recém-nascido”, com recorte temporal de 2000 à 2011. A coleta de
dados foi dividida em quatro momentos distintos e complementares: O primeiro
se deu na pesquisa nas bases de dados previamente relacionadas. O segundo
momento consistia em eliminar os artigos repetidos e mais de uma das bases.
O terceiro momento foi caracterizado pela exclusão dos textos que não tinham
a “dor no recém-nascido” como tema central. E o quarto pela leitura dos artigos
que foram selecionados para fazerem parte da pesquisa. Foram encontrados
184 artigos, excluídos todas as publicações que se referem a temas diversos
como: dor no trabalho de parto, medidas analgésicas para a dor durante o
trabalho de parto, patologias neonatais, dentre outros, artigos encontrados
anteriormente em alguma das outras bases de dados e artigos que não tenham
em seus descritores, título ou resumo o tema central relacionado à dor do
recém-nascido, e incluídos no estudo 17. Os dados analisados serão
apresentados em quadros e analise descritiva, simples. Resultados: Observa-se
que dos 17 estudos incluídos a maioria foi indexada na base de dados da
LILACS e que sete produções foram escritas pela enfermagem. Através da
analise dos artigos foi possível observar a abordagem de quatro temas
diferentes relacionados à dor do recém-nascido nas produções, foram elas:
relacionados a família, a avaliação da dor, aos métodos farmacológicos e aos
métodos não farmacológicos. O tema que apresentou maior número de artigos
foi o relacionado à avaliação da dor, com oito publicações. Observa-se que a
forma de se avaliar a dor é bastante discutida pelos profissionais da área da
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saúde, visto que o recém-nascido não consegue expressar sua dor em
palavras. Sendo esta então, muitas vezes subidentificada e como consequência
não tratada de forma correta. Conclusão: Os estudos de dor demonstram que
muitas vezes esta é avaliada inadequadamente interferindo na prevenção da
dor neonatal, não existe uniformidade e padronização na avaliação,
principalmente da dor do pós-operatório. Esta não avaliação interfere no
cuidado direto dos recém-nascidos, dificultando a utilização das medidas
farmacológicas e não farmacológicas para redução da dor e dos danos futuros
possíveis.
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A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE O BRINCAR NA VIDA
DA CRIANÇA COM CÂNCER
Silva LF 1
Cabral IE 2

Introdução: O câncer infantil, apesar de ser considerado raro, representa de
0,5% a 3% de todas as neoplasias. Cerca de 70% das crianças sobrevivem
quando tratadas em centros especializados, e muitas são consideradas curadas.
O diagnóstico de câncer na criança gera angústia tanto para criança como para
família podendo levar ambos a ter de enfrentar problemas inerentes ao
tratamento, patologia e mudanças de seu cotidiano. Ele traz limitações à vida da
criança,

tanto

físicas

como

sociais,

podendo

assim

interferir

no

seu

desenvolvimento. O profissional que atende essa criança deve, juntamente com
sua família, buscar estratégias para manter a melhor qualidade de vida possível
durante o tratamento, valorizando a necessidade de brincar como uma
necessidade fundamental para o desenvolvimento infantil. Essa necessidade
pode ficar esquecida por parte dos adultos que cuidam das crianças em
tratamento oncológico, tanto no ambiente hospitalar, quanto na comunidade e no
domicílio, devido à sobrecarga de informações que a família recebe para o
cuidado da sua criança e todas as modificações que ocorrem na vida da criança.
Considerando os aspectos mencionados, este trabalho teve o objetivo de buscar,
nos resultados das publicações científicas, as novas evidencias sobre o brincar na
vida da criança com câncer. Metodologia: Realizamos um estudo de revisão
integrativa, que consiste na construção de uma análise ampla da literatura,
contribuindo para discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim
como reflexões sobre a realização de futuros estudos. A revisão integrativa é
realizada em seis etapas: 1- identificação do tema e seleção da hipótese ou
questão de pesquisa; 2- estabelecimento de critérios para inclusão exclusão de
1

Doutoranda em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery - EEAN/UFRJ. Professora
Assistente do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Psiquiátrica. Escola de
Enfermagem Aurora de Afonso Costa – EEAAC/ UFF. lili.05@hotmail.com
2
Doutora em Enfermagem. Professora Associada do Departamento de Enfermagem Materno
Infantil. Escola de Enfermagem Anna Nery – EEAN/UFRJ.
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estudos/amostragem ou busca na literatura; 3- definição das informações a serem
extraídas dos estudos selecionados/categorização dos estudos; 4- avaliação dos
estudos incluídos na revisão integrativa; 5- interpretação dos resultados; 6apresentação da revisão/síntese do conhecimento. A questão norteadora da
pesquisa foi: Qual o conhecimento científico produzido sobre o brincar para a
criança com câncer? Os critérios de inclusão foram: publicações em inglês,
espanhol e português; que tiveram como temática de estudo questões sobre o
brincar para a criança com câncer; com resumos disponíveis e indexados nas
bases Medline (via Pubmed), CINAHL, PsycINFO, LILACS, BDENF, Scopus, Web
of science e portal CAPES (teses e dissertações) com as seguintes combinações
de palavras: brincar e câncer e desenvolvimento; brincar e câncer; brinquedos e
neoplasias. Foram excluídas: publicações cujos sujeitos de estudos eram
adolescentes ou adultos. Os estudos que estavam duplicados em duas ou mais
bases foram mantidos na base onde teve maior quantitativo de estudos. No
resultado da busca com recorte temporal aberto, encontramos 171 publicações.
Após leitura dos resumos seguindo os critérios estabelecidos, chegamos a 26
publicações. Identificamos que 12 foram realizados por pesquisadores da área de
enfermagem, nove da psicologia, três da medicina e dois da educação. O ano de
publicação foi bastante variado, quatro foram publicados entre 1981 e 1987, e 22
estudos entre 2002 e 2010, demonstrando assim que nos últimos anos houve um
aumento significativo de pesquisas sobre a temática. A análise das publicações
selecionadas permitiu a identificação de cinco temáticas. A primeira destacou o
efeito terapêutico do brinquedo no preparo da criança para procedimentos: onde
atividade de brincar foi descrita como intervenção de distração para redução do
sofrimento de crianças pré-escolares submetidas a repetidas injeções de
quimioterapia. O brinquedo terapêutico (BT) foi destacado como estratégia auxiliar
no alívio da dor em crianças, podendo também reduzir o uso da sedação para
crianças em tratamento radioterápico. Quando são oferecidas estratégias como a
do brinquedo terapêutico, as crianças demonstram satisfação e surpresa pela
oportunidade de manusearem os materiais reais que são utilizados em
procedimentos invasivos e dolorosos, os quais normalmente elas apenas
observam, verbalizam o prazer em brincar e o quanto esta atividade representa
algo sério e importante para elas. Durante a sessão de BT, demonstram o
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conforto e o alívio proporcionados pela brincadeira, agradecendo pela
oportunidade e solicitando para brincar outra vez. A segunda temática versou
sobre o enfrentamento da doença e tratamento: o brincar foi descrito como uma
possibilidade de melhora do enfrentamento positivo em relação a sua doença e
tratamento, pois quando se identifica respostas indicativas de enfrentamento
negativo, como desânimo, medo, tristeza e choro frente à exposição a
procedimentos médicos, podem ser incorporadas ao tratamento técnicas que
facilitam o enfrentamento adequado, como por exemplo, relaxamento e controle
da respiração, imaginação, distração e lúdico. Considerando a possível
contribuição para as ações institucionais voltadas à promoção de uma qualidade
de vida adequada no ambiente hospitalar, quando a criança relata não fazer uso
de estratégias positivas, como brincar, assistir televisão, ouvir música e estudar,
verifica-se a necessidade de que o ambiente hospitalar forneça recursos materiais
e humanos para que ela possa usar tais estratégias. O brincar serve não só como
estratégia de enfrentamento e elaboração da situação de adoecimento e
hospitalização vivida, diminuindo seu sofrimento psíquico, mas também como
vínculo com uma vida saudável. Na terceira temática discutimos a questão do
brincar como instrumento para melhora da qualidade de vida: neste sentido foram
relevantes

os

estudos

que

buscaram

elaboração

de

escala

de

desempenho/performace para crianças, pois estas fornecem dados sobre a
qualidade de vida das mesmas. É importante a concentração de esforços no
desafio de tornar melhor a vida da criança em tratamento oncológico,
identificando suas necessidades específicas. Nesta perspectiva, entre os temas
que merecem discussão aprofundada estão a inclusão dos pais no processo de
cuidado, o papel do brinquedo terapêutico, bem como a utilização de uma escala
de dor como uma intervenção bem-sucedida. Na quarta temática houve destaque
ao impacto da doença e seu tratamento e a privação do brincar, uma vez que as
brincadeiras, em decorrência da terapêutica vivenciada pela criança, tornam-se
restritas e geralmente as de maior impacto físico, como esconde-esconde e pegapega são extintas do seu dia a dia. Sair para brincar com os amigos passa a não
fazer mais parte da rotina da criança ou do adolescente. Necessitam ainda deixar
de brincar com seus animais pelo risco de adquirirem alguma doença, visto que
há queda da sua imunidade em determinados períodos do tratamento, privando-
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os ainda mais. Por fim na quinta temática destacamos a relação da mãe com a
criança: dois dos estudos se dedicaram à essa relação, em um deles, a mãe
visualiza o filho como uma criança que precisa brincar, antes mesmo de ser uma
criança doente. A partir do momento que ela estimula o brincar, está propiciando
a saúde mental da criança, uma vez que é através do brincar que a criança
consegue elaboração interna da situação e aprende a lidar com ela. Por outro
lado em outro estudo, ao se buscar a expressão da criança e sua mãe a respeito
do processo saúde-doença, por meio de atividade lúdica. Foram formadas duplas
compostas pelas crianças e suas mães, as quais criaram uma história a partir do
material lúdico confeccionado pela pesquisadora. Identificou-se uma diferença
entre as histórias contadas pelas mães e pelas crianças. A maior parte das
histórias contadas pelas mães referiu-se à trajetória vivida por elas e seus filhos a
partir do adoecimento destes, enquanto as crianças fizeram referência a outras
dimensões de suas vidas como a escola, os amigos e as atividades de lazer.
Identificou-se assim, que para algumas mães o lúdico apresentou-se como sendo
algo sem importância. Com o término desse trabalho observa-se uma
abrangência dos estudos relacionados ao tema brincar para a criança com
câncer, demonstrando assim a importância dessa atividade com tema de
pesquisa. Os estudos sobre o brincar no contexto da hospitalização infantil
apontam os benefícios para o atendimento das mesmas. Porém, o brincar no
espaço do domicílio e da comunidade, incluindo nestes cenários a perspectiva da
família, ainda não adquiriu visibilidade na literatura. Neste sentido, faz-se
necessário o desenvolvimento de investigações que contemplem os espaços do
domicílio e comunidade, incluindo a perspectiva familiar.

Descritores: Saúde da criança, jogos e brinquedos, oncologia
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A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A FAMÍLIA DA CRIANÇA
HOSPITALIZADA:

CONTRIBUIÇÕES

PARA

A

ENFERMAGEM

PEDIÁTRICA1
ALBUQUERQUE, DB2
MELÃO, RC3
VIGNUDA, TV4
Resumo: INTRODUÇÃO: A garantia do processo de crescimento e higidez mental
da criança requer a satisfação de suas necessidades afetivo-emocionais e a família
constitui o universo onde a criança encontra subsídios para que este processo
ocorra[1]. O comprometimento transitório no elo afetivo criança-família associada aos
sentimentos deflagrados pelos estressores existentes no ambiente hospitalar geram
ansiedade que pode ser minimizada ao se permitir a presença de familiares junto à
criança hospitalizada. Neste sentido, os conhecimentos produzidos principalmente
na área da Psicologia, contribuíram para que a presença do familiar durante a
hospitalização da criança passasse a ser reconhecida como fundamental para a
recuperação da mesma, o que pôde posteriormente ser observado na prática, no
cotidiano das instituições[2]. O conhecimento sobre crescimento e desenvolvimento
infantil; a organização dos serviços de pediatria; os avanços tecnológicos; os cursos
de especialização; o movimento de algumas mães nas unidades hospitlares, entre
outros contribuiu para que algumas mudanças ocorressem nas unidades de
internação pediátrica culminando com a legalização da permanência do familiar
durante a hospitalização infantil pelo Estatuto da Criança e do Adolescente[3].
Tomando como marco o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que levou a
uma mudança na assistência à criança hospitalizada incluindo a família na unidade
de internação pediátrica, a atual proposta tem como objeto o conhecimento científico
produzido sobre a família da criança hospitalizada desde a promulgação do ECA na
década de 90. OBJETIVO: Identificar a produção científica sobre a família que
acompanha a criança no hospital durante a sua hospitalização publicada no período
de 1990 à 2011. METODOLOGIA: Procedeu-se a um levantamento bibliográfico,
exploratório-descritivo, pautado na abordagem quanti-qualitativa com o objetivo de
levantar a produção científica, utilizando o seguinte questionamento: Qual a
produção cientifica da Enfermagem sobre a família que acompanha a criança no
durante a internação? O levantamento dos artigos científicos foi efetuada no mês de
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julho a agosto de 2011. Como fonte para o levantamento da produção científica foi
utilizada a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), sendo utilizado os seguintes bancos
de dados: Literatura Internacional em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados
de Enfermagem (BDENF) e a Biblioteca eletrônica Scientific Eletronic Library Online
(SciELO)l. Utilizou-se como critério de inclusão os artigos publicados no período de
1990 a 2011, este recorte temporal justifica-se pela criação do ECA em 13 de julho
de 1990 (lei 8.069) no Brasil. Para a busca dos artigos nas bases de dados foram
utilizados os seguintes descritores: família, criança hospitalizada. Para a seleção dos
estudos foi estabelecido os seguintes critérios de inclusão: os estudos deveriam ter
como sujeitos os familiares/acompanhantes da criança hospitalizada; ser artigo de
pesquisa; publicações do ano 1990 à 2011; Os critérios de exclusão foram: qualquer
item que não atendesse aos critérios de inclusão; artigos sem o texto na integra;
estudos de revisão bibliográfica, relatos de experiência, artigos de reflexão, relatos
de caso ou comunicação e os estudos que se repetissem entre as bases de dados,
considerando apenas um. Ao utilizar o descritor “família” foram encontrados 24607
artigos nas bases de dados LILACS, BDENF e SciELO, porém a procura estava
inespecífica para o tema. Com isso, tendo o objetivo de refinar a procura nas bases
de dados, usaram-se os descritores “família” and “criança hospitalizada” tendo o
resultado de 280 artigos. Após a busca bibliográfica, foi realizada a leitura dos 280
resumos publicados e foram excluídos 224 artigos, de acordo com os critérios de
inclusão e exclusão. Assim a amostra final foi constituída por 32 artigos que
abordavam o tema proposto pela pesquisa. Para a coleta de dados, foi elaborado
um instrumento com informações referentes ao periódico (título, ano de publicação,
revista de publicação), ao autor (nome, formação acadêmica, cenário de atuação) e
ao estudo (tema, objetivo, tipo de estudo, local onde foi realizada a pesquisa,
sujeitos e resultados). Após o término desta etapa, foi realizada leitura, na íntegra,
de todos os artigos selecionados e posterior análise dos dados coletados.
RESULTADOS: Com relação ao quantitativo da publicação por ano, temos o
seguinte: no recorte temporal estabelecido, verifica-se que foram publicados: 4
artigos no período de 1990- 1995; 4 artigos no período de 1996- 2000; 7 artigos no
período de 2001- 2005; 17 artigos no período de 2006- 2011. Ao analisar as revistas
que publicaram estes artigos, destaca-se a contribuição das: Revista da Escola de
Enfermagem da USP, Revista latino-americana de Enfermagem, Texto & Contexto –
enfermagem e Revista Gaúcha de Enfermagem. Quanto à procedência dos
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pesquisadores, destaca-se a contribuição de autores da Região Sudeste (14
artigos), seguidos de autores da região Sul (8 artigos). Vale ressaltar que o tema
família consolidou algumas linhas de pesquisa em que docentes-pesquisadores
conduzem a construção de disciplinas, cursos, estudos e grupos de pesquisas sobre
a temática. Através da consulta ao site do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), pode ser verificada a existência de um Grupo de
Estudos, Pesquisa e Assistência na Saúde da Família (GAPEFAM) na Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) liderado pelas pesquisadoras Ana Izabel Jatobá
de Souza e Ingred Elsen. Em relação ao tipo de abordagem metodológica verifica-se
a predominância no desenvolvimento de estudos que se utilizam da abordagem
qualitativa (87,5%). Dos 32 artigos selecionados, 22 descrevem os sujeitos
participantes do estudo. Foram pontuados então como sujeitos do estudo, 86,4% a
mãe; 8,4% o pai; 3,5% a avó; 1,1% a irmã; 0,3% a bisavó e a tia. Após a análise
temática foram identificados os seguintes temas de estudo: alterações familiares
causadas pela hospitalização da criança;sentimentos vivenciados pela família
durante na hospitalização da criança; interação da família com a equipe de
enfermagem; cuidados prestados pelo familiar durante o período de hospitalização
da criança. CONCLUSÃO: A análise dos artigos está em andamento, porém
possibilita identificar que estes estão mais voltados para as situações decorrentes do
cenário hospitalar e que o modelo de assistência de enfermagem não é voltado para
o cuidado centrado na família ou na comunidade. Tal afirmativa é derivada do fato
de que ao abordar a família, a preocupação dos estudiosos, ainda está voltada para
aos conflitos existentes no hospital. Os estudos mostraram que ainda não há uma
preocupação da equipe em oferecer melhores condições ou tratar a família como
fazendo parte do cuidado. Outro fator importante é que ao utilizar a terminologia
família, verifica-se que boa parte dos estudos se volta para um elemento apenas,
representada pela figura da mãe. Palavras chaves: família; criança hospitalizada;
enfermagem pediátrica. Área temática do trabalho no evento: Experiência e vivência
da família em situações de saúde e doença
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A SAÚDE MENTAL NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À
CRIANÇA E ADOLESCENTE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Nogueira MC1, Lopes VCA2, Brito BA3, Parente ACM4

Introdução: A loucura por muitas décadas foi considerada, entre outros, como um
estado de alienação da razão, isto é, o sujeito acometido por transtorno
psiquiátrico (independente de sua faixa etária) era visto como um perigo em
potencial a harmonia da sociedade. Esta concepção alicerçou o modelo
manicomial, o qual vislumbrava o isolamento como único método capaz de
promover o controle social, conduzindo a ciência psiquiátrica a uma mantenedora
da ordem territorial e não somente como cuidadora e reabilitadora – razão de sua
existência. Porém, novos modelos surgiram nas décadas de 70, 80 e 90 trazendo
discussões para a sociedade, não somente da terapêutica e de sua
resolutividade, mas do resultado final produzido pela atenção em saúde mental
vigente até então. Tais discussões foram o ponto arquimediano da Reforma
Psiquiátrica Brasileira que buscava alicerçar seu modelo assistencial na
desinstitucionalização, isto é, garantir a proteção e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos psiquiátricos e reformular o modelo assistencial de
saúde mental, na tentativa de inserir este sujeito no convívio familiar e social, e/ou
mantê-lo em seu núcleo de convívio, especialmente no que tange o atendimento a
criança e ao adolescente(1). As práticas orientadas a crianças e adolescentes no
Brasil percorreram um conjunto de aspirações que se tornou um modelo de
assistência com forte tendência à institucionalização e uma concepção não
integradora da população infanto-juvenil. Ao tempo em que se discute a
importância

da

assistência

a

crianças

e

adolescentes,

expandiu-se

excessivamente a quantidade de instituições fechadas para o cuidado dos
mesmos, requerendo a consolidação de um novo modelo. Mesmo com a
preconização de um modelo assistencial substitutivo ao modelo asilar percorrer
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duas décadas é somente em 2002 que o Brasil legitimou as modalidades dos
Centros de Atenção Psicossociais (Portaria nº 336/GM) e estabeleceu regras e
normatizações de funcionamento, dentre eles os Centros de Atenção Psicossocial
infanto-juvenis (CAPSi). A prioridade do atendimento destes serviços são
pacientes com quadros graves e persistentes. Além disso, propõem-se a
desenvolver um tratamento baseado em uma psicoterapia individualizada
articulado com diferentes serviços extra-hospitalares, com leitos em hospitais
gerais, ambulatórios, oficinas terapêuticas, atendimentos domiciliares, entre
outros. De maneira geral, a atenção integral à saúde infanto-juvenil constitui-se
uma das principais ferramentas preventivas do desenvolvimento de transtornos
mentais nesta faixa etária(2). Assim, é de suma relevância que o profissional de
enfermagem tenha conhecimento do funcionamento, da legislação e da
estruturação destes serviços, uma vez que se preconiza um atendimento singular
e integrado, não se permite excluir a área de saúde mental do atendimento em
pediatria. Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicos do curso de
enfermagem em visita técnica a serviço de atendimento de saúde mental à
criança e adolescente e em grupo de discussão. Metodologia: Trata-se de um
relato de experiência que proporciona o compartilhamento e a visibilidade de uma
vivência prática com intuito de contribuir com outros cenários similares bem como
formar registro permanente na área(3). O presente trabalho foi realizado durante a
prática da disciplina de Enfermagem em Saúde Mental do Curso de Graduação
em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí – UFPI que trabalha a
temática acerca do modelo de assistência de centro de atenção psicossocial
infanto-juvenil. Resultados: Com o objetivo de compreender a rede de cuidados à
saúde mental, a visita técnica constituiu-se um elemento capaz de aprofundar as
abordagens teóricas na área. Observou-se que o serviço de atendimento de
saúde mental a criança e adolescente configura-se como importante para a
pediatria à medida que as estatísticas apontam para uma prevalência de 12,7%
de transtornos mentais em crianças e adolescentes entre 4 a 7 anos no Brasil(4).
Com orientação e roteiro de observação executou-se visita técnica à instituição de
atendimento especializado em saúde mental infanto-juvenil, as variáveis
estudadas foram: o funcionamento, atendimento e legislações que regem a
organização e a atividade do centro, buscando comparações com o que é

1056

preconizado por leis, portarias e exigências do Ministério da Saúde. A instituição
CAPSi visitada surgiu em 2005, e está contíguo à área física de um macro
hospital psiquiátrico, o que não é recomendado por portarias ministeriais (Nº
336/GM/2002), que estabelece que os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
só poderão funcionar em área física específica e separados de qualquer estrutura
hospitalar. Entretanto, a portaria traz um parágrafo único explicitando que os
CAPS poderão localizar-se dentro dos limites físicos de uma unidade hospitalar
geral ou dentro do conjunto arquitetônico de instituições universitárias de saúde,
desde que independentes de sua estrutura física, com acesso privativo e equipe
profissional própria(4). Além disso, os organogramas do espaço que as duas
instituições ocupam são diferentes quanto ao atendimento e as atividades
desenvolvidas. A identidade construída em torno do referido hospital tornou-o
referência em saúde mental, além de ser geograficamente de fácil acesso, tal
fator colabora para o aumento da procura pelo serviço extra-hospitalar. O artigo 4º
dessa portaria regulamenta os recursos humanos mínimos para a atuação no
CAPSi com 15 crianças e/ou adolescentes por turno e com no máximo 25
pacientes por dia. Infere-se que a instituição não corresponde ao que é
normatizado, à medida que há uma concentração de profissionais no turno da
manhã e ausência dos mesmos à tarde. Durante a manhã, há ausência de um
profissional enfermeiro e este não possui especialização em saúde mental.
Segundo a já mencionada portaria, a especialização na área só é requerida nos
CAPS II gerais, CAPS III e CAPS II ad, porém a formação especifica em saúde
mental é imprescindível ao lidar com pacientes infanto-juvenis e deve ser
institucionalizada, fornecendo preparo

para

lidar com as peculiaridades

encontradas nessa faixa etária. Os dois médicos psiquiatras da instituição
atendem apenas no turno da manhã, comprometendo a assistência no turno da
tarde. São cinco os profissionais de nível superior: psicóloga, assistente social,
fonoaudiólogo,

terapeuta

ocupacional

e

artesã

com

especialização

em

psicopedagogia, sendo que esta realiza atividades apenas um dia da semana; há
também profissionais de nível médio: duas técnicas em enfermagem e dois
técnico-administrativos. No turno da tarde, estão presentes a enfermeira e três
profissionais de nível médio. Dentre os profissionais de nível superior, 50%
possuem especialização em saúde mental, refletindo em uma abordagem
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terapêutica diferenciada. Vale ressaltar que o atendimento diário ultrapassa o
máximo de 25 pacientes, com uma média de 60 atendimentos em grande parte
oriundos de outros municípios piauienses ou mesmo de outros estados, como o
Ceará, Maranhão, Pará e Distrito Federal. Quanto a isto, o CAPSi não negligencia
a primeira assistência, baseado no principio de universalidade da Lei nº 8.080 que
dispõe sobre a organização do SUS. No entanto, de acordo com o parágrafo 12
do decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, a continuidade do cuidado em
saúde, em todas as suas modalidades, deve ser de responsabilidade de suas
respectivas regiões de origem. O CAPSi, portanto, encaminha os pacientes ao
serviço adequado em suas regiões e, por meio de ofícios, notifica a unidade de
atenção responsável por dar continuidade ao atendimento. Quanto às
preconizações da portaria (Nº 224/MS/1992), analisou-se a assistência prestada
como

satisfatória

quanto

ao

atendimento

individual

(medicamentoso,

psicoterápico, de orientação, entre outros); ao atendimento em grupos; às oficinas
terapêuticas; ao atendimento à família; às atividades comunitárias; bem como ao
desenvolvimento de ações com as áreas de assistência social, educação e
justiça(5). No entanto, constatou-se que as visitas domiciliares não ocorriam há um
ano devido à ausência de transporte. Para ressarci-las, a equipe promove
reuniões às segundas-feiras com a proposta de trabalhar temas sugeridos pelas
famílias. Conclusão: O presente trabalho proporcionou o conhecimento científico
e a reflexão legislativa da assistência prestada no centro de atenção psicossocial
infanto-juvenil. Identificaram-se obstáculos pautados na regulamentação de
políticas públicas de saúde mental para assistência a esse segmento. Todavia, o
percentual de profissionais com especialização em saúde mental atuantes no
serviço reflete a necessidade de atuação efetiva do enfermeiro, uma vez que este
é um dos profissionais sem formação especifica na área. Apesar das barreiras
administrativas ou de base gerencial, tal formação fornece capacidade de criação
de dispositivos e ações articuladas para melhor efetividade das práticas
terapêuticas. A visita ao CAPSi possibilitou a compreensão de aspectos do
funcionamento, atendimento e legislações que regem a organização e as
atividades do centro, além de fomentar reflexões sobre o papel do enfermeiro no
processo assistencial à criança e ao adolescente com transtornos mentais.
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Descritores:

Enfermagem,

Saúde

Mental,

Assistência

à

criança

e

ao

adolescente.
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A SEPSE COMO CAUSA DE ÓBITOS EM CRIANÇAS MENORES DE
CINCO ANOS INTERNADAS EM UCI PEDIÁTRICA
Barros,LAA1
Amorim,EC2
Albuquerque,PF3
Sousa, FGM4
Xerez,NPF5

Introdução: Entende-se por septicemia, uma resposta inflamatória sistêmica a
uma infecção. A sepse é uma doença de alta prevalência em pediatria, com
elevada taxa de morbidade e mortalidade, além dos altos custos no tratamento e
maior permanência dos pacientes no hospital, fazendo-se necessários estudos
mais profundos para melhor intervenção no seu curso

(1-4)

. A sepse é secundária

em pacientes criticamente doentes, internados por diferentes causas, seja pelo
seu comprometimento imunológico, seja pelas condutas e procedimentos médicos
imputados aos mesmos durante sua permanência nas UCI Pediátricas, sendo
este, um aspecto relevante a ser considerado

(1)

. De acordo com a Organização

Mundial de Saúde (OMS), 40% das mortes de crianças de até cinco anos de
idade em todo o mundo ocorreu durante o primeiro mês de vida e ressalta que o
investimento em melhorias do sistema de saúde, focalizando os recém-nascidos,
permitirá reduzir as taxas de mortalidade infantil(3). No Brasil, atualmente, a taxa
de mortalidade de crianças menores de cinco anos de idade é de 22 óbitos para
cada mil nascidos vivos

(3),

enquanto que o Maranhão apresenta a segunda maior

taxa de mortalidade do país, com 36,5 mortes por mil nascidos vivos, perdendo
1

Enfermeira Assistencial da Unidade de Cuidados Intermediários do Hospital Odorico Amaral de Matos –
Hospital da Criança - Especialista em Enfermagem Clínico-Cirúrgica, Técnica da SEMUS lotada na Unidade
de Cuidados Intermediários do Hospital Odorico Amaral de Matos – Hospital da Criança
2
Enfermeira, Assistencial da Unidade de Cuidados Intermediários do Hospital Odorico Amaral de Matos –
Hospital da Criança- Especialista em Saúde da Família em Técnica da SEMUS lotada na Unidade de
Cuidados Intermediários do Hospital Odorico Amaral de Matos – Hospital da Criança
3
Enfermeira Assistencial da Unidade de Cuidados Intermediários do Hospital Odorico Amaral de Matos –
Hospital da Criança - Especialista em Enfermagem em Terapia Intensiva Pediátrica
4
Enfermeira Assistencial do Hospital Odorico Amaral de Matos – Hospital da Criança, Doutora em
Enfermagem, Docente do Curso de Graduação em Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão, Coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa na
Saúde da Família, da Criança e do Adolescente – GEPSFCA.
5
Enfermeira, Assistencial da Unidade de Cuidados Intermediários do Hospital Odorico Amaral de Matos –
Hospital da Criança, Especialista em Saúde da Família e em Enfermagem em Emergência.
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apenas para o estado de Alagoas. Além disso, sabe-se que mais de dois terços
dessas mortes tem como causas as doenças infecciosas como pneumonia,
diarréia, malária, septicemia e as anomalias congênitas. O prognóstico de sepse
em crianças depende de vários fatores, como: idade, presença de doença de
base, agente etiológico causador, tempo de evolução e uso de antibioticoterapia.
Sendo a sepse uma das causas mais comuns de óbitos em Unidade de Terapia
Intensiva Pediátrica (UTIP)(5), com taxa de mortalidade entre 20 e 32,2%, faz-se
necessário diagnóstico precoce e eficácia terapêutica. Como enfermeiras de uma
Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos, comprometidas com a redução da
taxa de mortalidade infantil, questionamos: por que tantas crianças morrem por
sepse na UCIP? Objetivo: O presente estudo teve como objetivo descrever os
óbitos por sepse em crianças internadas em Unidade de Cuidados Intermediários
Pediátricos de um hospital público municipal

pediátrico de São Luís - MA.

Metodologia: O estudo foi baseado na análise retrospectiva dos prontuários das
crianças internadas que evoluíram a óbito na UCIP de um hospital público
pediátrico no período de janeiro a junho de 2011, primeiros seis meses de
funcionamento deste setor no hospital. O número dos prontuários foi obtido por
meio do levantamento realizado nos livros de registro de internação da UCIP.
Nesse processo foram identificadas 247 internações no período referido, dos
quais foram selecionados os óbitos, num total de 44. As informações foram
coletadas por meio da revisão dos prontuários, sendo pesquisados dados gerais
da admissão na unidade, tratamento realizado durante o período de internação e
a evolução dos mesmos até o óbito. Resultados: Os resultados demonstraram
que entre as crianças que evoluíram para óbito 36,4% (16) tinham de 1 a 6 meses
e 31,8% (14) tinham de 7 a 12 meses, 56,8% (25) eram do sexo feminino, 63,6%
(28) eram pardos e 79,6% (35) advindos do interior do estado. A procedência dos
pacientes pode ser explicada pela inadequação da assistência em outros níveis
de saúde e também em outros municípios. As principais causas de internação
foram: as infecções respiratórias (50,0%; 22) e a sepse (13,6%; 06), apenas 05
(11,3%) das crianças apresentavam alguma doença de base. Em estudo
multicêntrico prospectivo, realizado em oito países da Europa, foi observada a
incidência de infecção hospitalar em UTI pediátrica de 23,5% sendo que as
pneumonias e as infecções de corrente sanguínea foram os principais sítios de
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infecção hospitalar observados. Infelizmente não foi possível identificarmos o
agente etiológico causador da infecção destas crianças, mas o diagnóstico de
sepse foi confirmado pelos sinais clínicos mais freqüentes: febre, taquicardia,
taquipnéia, hipotensão, má-perfusão periférica, entre outros

(5)

. Fizeram uso de

procedimentos invasivos como a intubação orotraqueal (95,4%; 42), sonda vesical
de demora (68,2%; 30), sonda oro/nasotraqueal (88,6%; 39), dissecção venosa
(22,7%; 10), cateter venoso central (6,8%; 03) e, outros dispositivos (4,6%; 02). O
tempo de permanência em Ventilação Pulmonar Mecânica (VPM) variou em mais
da metade das crianças entre 2 a 7 dias (59,5%; 25). O uso de associações de
antibióticos foi registrado em 75% (33) dos prontuários analisados. A taxa de
mortalidade das crianças internadas nesta UCIP foi de 17,8% sendo que, destes:
52, 2% (23) tiveram a sepse ou o choque séptico (complicação grave) como
causa principal da morte, 34,1% (15) tiveram de 1 a 7 dias de internação e 43,2%
(19) permaneceram 8 a 15 dias internados. A análise apresentou como mais
significativo dentre os fatores de risco de óbito, o fato de 29 pacientes utilizarem
dois ou mais dispositivos invasivos, com percentual de 65,9%. Conclusão: a
septicemia foi a segunda principal causa de internação (13,6%) das crianças que
evoluíram a óbito. Apesar de a sepse ser resultado de uma série de
consequências orgânicas decorrente do desequilíbrio imunológico, endócrino e
metabólico sistêmico e conseqüente a falência de vários sistemas e órgãos, sabese que os procedimentos invasivos são apontados pela literatura científica como
fatores determinantes desses quadros. Considerando os resultados acima
descritos, e ainda que o hospital local do estudo é um serviço de referência
estadual e por esse motivo recebe crianças transferidos de outros serviços,
inclusive de outras cidades. Este dado configura o hospital como porta de entrada
na atenção de alta complexidade. Estas condições associadas às condições
fisiológicas da criança podem ter contribuído para o grande número de óbitos por
septicemia encontrado neste estudo, já que para o tratamento adequado desta
doença, é primordial o diagnóstico e o início de tratamento precoces. Cabe à
enfermagem a observação rigorosa quanto às técnicas assépticas utilizadas para
instalação, manutenção e manejo de dispositivos invasivos, a fim de prevenir a
sepse secundária. Considera-se relevante destacar a importância e a exigência
dos profissionais de saúde no que diz respeito à adequada técnica de lavagem
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das mãos no cuidado à criança hospitalizada. Os resultados reforçam a
necessidade de identificar riscos e planejar o cuidado de forma a reduzir riscos e
assegurar práticas seguras e eficazes no cuidado à criança grave.

Descritores: Saúde da criança; Mortalidade Infantil; Septicemia.
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DE
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ÀS

CRIANÇAS EM USO DE AEROSÓIS DOSIMETRADOS

Medeiros LS1, Guimarães MSF2, Silva EF3, Teixeira SCO4, Souza ENV5.

INTRODUÇÃO: As repercussões econômicas, psicológicas e sociais das
afecções respiratórias constituem um grave problema de saúde pública.
Numerosos estudos realizados no Brasil demonstraram um elevado número de
internações por asma, uma das principais afecções respiratórias que acomete
crianças. No tratamento destas afecções inclui-se a administração de fármacos na
forma de aerosóis dosimetrados (AD). Em relação à asma, a droga de escolha é o
broncodilatador salbutamol inalatório, disponível como solução para nebulização,
aerosol dosimetrado e inalador de pó. No campo da pediatria, pesquisas
realizadas no Brasil evidenciam equivalência ou vantagens do uso do inalador
dosimetrado associado a espaçadores quando comparados aos nebulizadores,
pois este último tem revelado alguns entraves, entre eles, o desperdício de
medicação, a irritabilidade por parte do paciente pediátrico e o tempo gasto para a
medicação ter eficácia, enquanto que o uso de AD têm ação rápida, é de fácil
administração, havendo melhor deposição pulmonar, menos efeitos colaterais e
menor custo comparado a nebulização. Com isto notou-se um aumento
considerável do seu uso na rotina hospitalar pediátrica, todavia ainda se observa
certa resistência quanto à adesão ao uso do AD com espaçador por parte de
alguns serviços. Então para garantir a confiabilidade da assistência de
enfermagem às crianças com afecções respiratórias em uso de AD, por meio de
procedimentos seguros e baseados em ações científicas, buscou-se a construção
de um protocolo para administração desta terapia. Entende-se aqui por protocolo
de assistência um conjunto de informações que possibilita direcionar o trabalho e
registrar oficialmente os cuidados executados na resolução e/ou prevenção de
problema, ou seja, uma forma de padronizar os procedimentos executados pela
1Enfermeira do Hospital de Pediatria da UFRN, Especialista em Saúde Pública, Graduada pela UFRN.
2Residente Multiprofissional Integrada em Saúde da Criança do HOSPED, Enfermeira graduada pela UFRN.
3Enfermeira do Hospital de Pediatria da UFRN, Mestre em Enfermagem, Especialista em auditoria hospitalar.
4 Enfermeira do Hospital de Pediatria da UFRN, Especialista em enfermagem pediátrica Graduada pela UFRN.

5 Residente Multiprofissional Integrada em Saúde da Criança do HOSPED, Enfermeira graduada pela UFRN.
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equipe de enfermagem. OBJETIVO: A pesquisa objetiva apresentar um protocolo
de enfermagem para administração de aerosois dosimetrados em crianças e
mostrar sua relevância no tratamento de afecções respiratórias. MÉTODO: O
presente estudo trata-se de uma experiência vivenciada pela equipe de
enfermagem do Hospital Universitário Pediátrico, na cidade de Natal-RN, Brasil,
para sistematizar a assistência de enfermagem às crianças acometidas por
afecções respiratórias por meio da elaboração de um protocolo para
administração de aerosóis spray. O protocolo foi construído a partir dos
problemas identificados na rotina dos profissionais de enfermagem desta
instituição durante a aplicação do aerosol dosimetrado e através de discussões
realizadas junto ao corpo clínico. Fora colocado em prática a partir do ano de
2006 tanto na assistência das crianças internas, quanto das atendidas no
ambulatório de pneumologia. RESULTADOS: Percebe-se que na prática diária do
trabalho da enfermagem a sistematização da assistência é uma atividade
indispensável do processo do cuidar, pois quando esta não é estabelecida ou
definida aparecem entraves que podem acarretar em falhas nos procedimentos
executados e, conseqüentemente, alterações nos resultados esperados. Na
realidade do Hospital Universitário Professor Heriberto Ferreira Bezerra
(HOSPED) notou-se que uma parte dos profissionais da enfermagem ao
administrar o aerosol dosimetrado (AD) tinha dúvidas quanto à execução da
técnica correta e aliado a este fato não existia um referencial teórico que pudesse
embasar todas às categorias para uniformizar a assistência de enfermagem na
prática da inaloterapia. Diante destas questões e perante o aumento considerável
do uso do salbultamol spray como tratamento de escolha para afecções
respiratórias nesta instituição, a equipe de enfermeiros estabeleceu um protocolo
de enfermagem para admnistração do AD em crianças internadas como também
naquelas que são assistidas no ambulatório desta instituição. Este protocolo foi
elaborado a partir de sucessivas discussões com a equipe de enfermagem e
corpo clínico, baseou-se em critérios encontrados na literatura científica, bem
como

pela

experiência

das

enfermeiras

que

trabalham

com

crianças

hospitalizadas, e também contou com o auxílio de uma médica pediatra
especialista em pneumologia. O mesmo contém os passos a serem seguidos pelo
profissional da enfermagem, assim como as justificativas para as respectivas
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ações. Protocolo: Para crianças menores de 3 anos, utiliza-se o espaçador
com máscara. Ações: 1 Retirar “chupeta” ou restos alimentares da boca; 2
Preparar o espaçador com a máscara; 3 Deitar a criança com os braços estirados
para trás presos junto a cabeça; 4 Colocar a máscara ajustada cobrindo nariz e
boca; 5 Agitar o frasco da medicação ; 6 Acoplar o frasco da medicação ao
espaçador (obs: as ações 5 e 6 devem ser repetidas sempre antes de cada dose
ejetada) ; 7 Apertar o AD uma vez com pressão suficiente, sem retirar a máscara
do rosto da criança, contar dez respirações (chorando ou não); 8 Repetir a
aplicação de acordo com a prescrição médica ; 9 Fazer a limpeza do rosto e boca
da criança lavando ou com toalha molhada. Justivicativas: 1 A “chupeta” atua
como barreira para entrada da medicação e os restos alimentares podem levar a
criança a broncoaspirar; 2 A máscara facial é uma vantagem para crianças muito
pequenas que não conseguem fixar sua boca ao redor do bucal, deixando
escapar parte do medicamento e o espaçador diminui a quantidade do fármaco
que fica retida nas vias aéreas superiores e é deglutida. 3-4 Condiciona uma
maior expansibilidade torácica e inalação do medicamento; 5 Homogeneíza o
produto; 6-7 Essa técnica assegura penetração mais profunda do medicamento,
além de não necessitar de sincronismo entre a inspiração e o acionamento do AD;
8 A administração da medicação deve ser se acordo com a prescrição médica ; 9
A limpeza retira os depósitos da medicação que ficam aderidas à criança e que
podem causar alguma reação. Para crianças de 3 a 6 anos que não sabem
prender a respiração: Usar espaçador tipo garrafinha sem máscara. Ações: 1
Agitar o fraco da medicação; 2 Colocar a “boca” da garrafa entre os dentes da
criança com a língua por baixo; 3 Encaixar o spray no orifício na base da garrafa;
4 Apertar o spray da medicação uma vez com boa pressão; 5 Repetir a aplicação
de acordo com a prescrição médica , lembrando sempre de agitar o frasco antes
de administrar a dose ; 6 Fazer bochechos com água para limpeza da boca da
criança. Justificativas: 1 Homogeneíza o produto; 2 Para garantir que a língua não
atue como uma barreira para deposição do medicamento; 3 O espaçador tipo
garrafinha tem boa adesão e também diminui as chances de partículas maiores
do fármaco ficarem retidas a boca; 4 Permite uma maior absorção do
1Enfermeira do Hospital de Pediatria da UFRN, Especialista em Saúde Pública, Graduada pela UFRN.
2Residente Multiprofissional Integrada em Saúde da Criança do HOSPED, Enfermeira graduada pela UFRN.
3Enfermeira do Hospital de Pediatria da UFRN, Mestre em Enfermagem, Especialista em auditoria hospitalar.
4 Enfermeira do Hospital de Pediatria da UFRN, Especialista em enfermagem pediátrica Graduada pela UFRN.

5 Residente Multiprofissional Integrada em Saúde da Criança do HOSPED, Enfermeira graduada pela UFRN.
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medicamento; 5 Homogeneíza o produto; 6 A limpeza retira os depósitos da
medicação que ficam aderidas na boca. Crianças a partir dos 6 anos que
conseguem prender a respiração: Usar espaçador tipo garrafinha. Ações: 1
Agitar o fraco da medicação; 2 Colocar a “boca” da garrafa entre os dentes da
criança; 3 Encaixar o spray no orifício na base da garrafa; 4 Apertar o spray da
medicação uma vez com boa pressão; 5 Pedir para criança “chupar’ o jato e
prender a respiração por dez segundos, em seguida soltar o ar pelo nariz. 6
Repetir a aplicação de acordo com a prescrição médica, lembrando de agitar
novamente a medicação. Justificativas: 1 Homogeneiza o produto; 2 Permite uma
boa acoplação; 3 O espaçador tipo garrafinha tem boa adesão e também diminui
as chances de partículas maiores do fármaco ficarem retidas a boca; 4 Permite
uma maior absorção do medicamento; 5 Para crianças que já conseguem
controlar a respiração essa técnica permite um melhor aproveitamento do
fármaco; 6 Homogeneíza o produto. Este protocolo também dispõe de
informações acerca das orientações prestadas aos familiares quanto as meios de
se fabricar espaçadores artesanais e

cuidados higiênicos com os artigos

utilizados na aerosolterapia. CONCLUSÃO: Os profissionais de enfermagem que
participaram do treinamento teórico-prático e aderiram ao protocolo possuem uma
técnica de administração de fármacos por via inalatória, significativamente melhor
em comparação áqueles que não seguem o protocolo. O enfermeiro como líder
da equipe é responsável pelo seu treinamento e capacitação, por isso é
necessário que esteja atento as inovações inerentes a sua prática assistencial
reavaliando e elaborando protocolos sempre que necessário. A adesão a esta
técnica terapêutica possibilitou a sistematização do cuidado de enfermagem às
crianças com afecções respiratórias assistidas na instituição em estudo, o que
contribuiu para qualificar a assistência prestada por uma equipe multiprofissional,
conseqüentemente, levando a eficácia do tratamento e redução no tempo de
internação destas crianças. Enquanto Hospital Universitário responsável pela
formação dos profissionais da saúde o estudo mostrou-se relevante, pois trouxe
conteúdo teórico-prático que possibilitará o desenvolvimento de pesquisas
científicas a respeito do uso do aerosóis dosimetrados na pediatria, já que, nos
últimos tempos, há um aumento considerável em seu uso.
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2Residente Multiprofissional Integrada em Saúde da Criança do HOSPED, Enfermeira graduada pela UFRN.
3Enfermeira do Hospital de Pediatria da UFRN, Mestre em Enfermagem, Especialista em auditoria hospitalar.
4 Enfermeira do Hospital de Pediatria da UFRN, Especialista em enfermagem pediátrica Graduada pela UFRN.

5 Residente Multiprofissional Integrada em Saúde da Criança do HOSPED, Enfermeira graduada pela UFRN.
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A SITUAÇÃO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS PORTADORAS DE
ANEMIA FALCIFORME ATENDIDAS NA CLÍNICA-ESCOLA SANTA
EDWIGES
Autores
Silva LCS (relatora), Corrêa TD, Maciel SM, Aguiar LC, Neto RRS
Resumo
INTRODUÇÃO: A anemia falciforme tem a sua importância clínica, hematológica,
bioquímica, genética, antropológica e epidemiológica, entre outras, devido à sua
morbidade e alto índice de mortalidade, e por isso se destaca como uma questão
de saúde pública (GUIMARÃES; MIRANDA; TAVARES, 2009). A Organização
Mundial da Saúde (OMS) estima que anualmente nasçam no Brasil cerca de
2.500 crianças com doença falciforme, das quais aproximadamente 1.900 têm a
anemia falciforme (SOUZA et al., 2008). No que se refere ao crescimento e
desenvolvimento, é indiscutível o impacto da anemia falciforme nesses processos.
As anormalidades incluem déficits precoces no peso e estatura, significativos já
no primeiro ano de vida, retardo da maturação esquelética, atraso na maturação
sexual e prejuízo no desempenho escolar (BRASIL, 2002). De acordo com Souza
et al. (2008), vários fatores influenciam no déficit de crescimento, tais como o
baixo consumo alimentar, aumento das necessidades calóricas e proteicas,
deficiência de zinco e de ácido fólico, e a baixa condição socioeconômica.
Portanto, é partir do reconhecimento da importante influência que as condições de
vida e também as doenças, como a anemia falciforme exercem sobre o
crescimento, que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde
preconizam o acompanhamento do crescimento como atividade de rotina na
atenção à criança. Como a anemia falciforme está associada ao atraso no
crescimento observado nos seus portadores, a velocidade de crescimento é o
parâmetro mais importante na avaliação pôndero-estatural desses. Portanto, para
crianças com diminuição da velocidade de crescimento, como as falcêmicas, está
indicada a investigação em termos nutricionais (BRASIL, 2002). Ademais, Souza
et al. (2008) enfatizam que o crescimento é um dos melhores indicadores de
saúde da criança e é imprescindível na avaliação de indivíduos falcêmicos, uma
vez que, neste grupo, o fator genético tem grande influência. É importante
destacar que, no Brasil, a composição corporal, os hábitos alimentares e as
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interações entre nutrientes na anemia falciforme não foram muito estudados.
Diante do exposto, aponta-se a gravidade do problema relacionado ao
comprometimento nutricional, comum nas crianças falcêmicas. A nutrição para as
mesmas tem como objetivo fornecer alimentação que atenda as necessidades
nutricionais, promover crescimento e desenvolvimento adequados, além de
prevenir complicações clínicas. Há poucos estudos nacionais que descrevem o
estado nutricional das crianças falcêmicas. Pelo fato da APAE (Associação dos
Pais e Amigos dos Excepcionais) de São Luís - MA ser um serviço de referência
em Triagem Neonatal para diagnóstico de doenças genéticas, como a anemia
falciforme, e a Clínica-Escola Santa Edwiges, uma instituição da Faculdade Santa
Terezinha que oferece atendimento e acompanhamento de Enfermagem, de
Nutrição, dentre outros, surgiu o interesse em desenvolver esta pesquisa visando
avaliar a situação nutricional de crianças com anemia falciforme, atendidas nas
referidas instituições. OBJETIVO GERAL: Este estudo objetivou avaliar a situação
nutricional de crianças portadoras de anemia falciforme atendidas em uma Clínica
Escola no município de São Luís - MA. Objetivos específicos: a) Descrever as
características sociodemográficas da população estudada; b) Verificar a idade do
diagnóstico e a existência de consanguinidade entre os pais das crianças
falcêmicas; c) caracterizar os aspectos clínicos relacionados à anemia falciforme
com a situação nutricional; d) Analisar o tempo de Aleitamento Materno Exclusivo
(AME), o padrão e a frequência de consumo alimentar com a situação nutricional;
e) Classificar o estado nutricional das crianças falcêmicas pelos índices
antropométricos

peso/idade

e

estatura/idade,

conforme

percentil.

METODOLOGIA: Constituiu-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem
quantitativa, na qual foram investigadas 66 crianças falcêmicas. A coleta de dados
da pesquisa foi realizada no período de 02 de março a 27 de abril de 2010, nos
dias de atendimento de Enfermagem na Clínica-Escola Santa Edwiges e de
atendimento Médico (consulta com hematologista pediatra) na Associação dos
Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), destinados às crianças com anemia
falciforme, durante as terças-feiras no turno vespertino. Para a pesquisa de
campo, utilizou-se um formulário elaborado pelos pesquisadores com base na
literatura, com perguntas abertas e fechadas, constando as seguintes variáveis:
dados sociodemográficos; idade em que se diagnosticou a anemia falciforme;
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existência de consanguinidade entre os pais; frequência das crises álgicas e de
febre; quantidade de hospitalizações nos últimos três meses; tempo de
aleitamento materno exclusivo; número de refeições diárias; frequência de
consumo alimentar; e dados antropométricos (peso, estatura). Para a verificação
do peso, utilizaram uma balança digital Toledo com capacidade para 200 Kg, ou
uma balança digital Filizola pediátrica com capacidade para 15 Kg. A estatura foi
obtida através de um antropômetro horizontal de 105 cm ou de um estadiômetro
fixado na parede, de 123 cm. A avaliação da situação nutricional, a partir das
medidas antropométricas coletadas, foi realizada por meio dos indicadores
antropométricos: peso/idade e estatura/idade, conforme a classificação do
Ministério da Saúde. Dentre as formas que o Ministério da Saúde classifica o
estado nutricional infantil, há a classificação de acordo com os valores críticos de
percentil, que depende do índice antropométrico. Em relação ao índice
peso/idade: baixo peso para a idade (percentil < 3), risco nutricional (entre
percentil 3 e 10), peso adequado ou eutrófico (entre percentil 10 e 97) e
sobrepeso (percentil > 97). Em relação ao índice estatura/idade: estatura
incompatível com a idade (percentil < 3), risco de déficit estatural (entre percentil 3
e 10), estatura compatível com a idade (entre percentil 10 e 97) e estatura
superior, com percentil acima de 97. Para a análise da frequência do consumo
alimentar, foi construído um QFA (Questionário de Frequência Alimentar), sendo
que a frequência foi caracterizada em: todos os dias, 4-6 por semana, 1-3 por
semana, menos de 1 vez na semana, e nunca. O QFA consiste em uma lista de
alimentos previamente definida, para os quais o entrevistado deve indicar a
frequência do consumo. A lista dos alimentos pode ser extensa ou não,
dependendo dos objetivos da avaliação. O QFA tem se mostrado de grande
utilidade para se estudar possíveis associações entre nutrição e doença. Os
aspectos éticos da pesquisa foram preservados, e os pais ou responsável legal do
menor, que se dispuseram a participar da pesquisa, assinaram um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a utilização dos dados fornecidos
pelos questionamentos e sendo assegurados sobre a sua sigilosidade.
RESULTADOS: Após a análise dos dados, constatou-se que (45,4%) estavam na
faixa etária entre 1 a 3 anos, (54,5%) do sexo masculino, (30,4%) de cor parda;
(45,5%) das mães e (42,4%) dos pais das crianças tinham o ensino fundamental
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incompleto; (65,2%) das famílias com renda inferior a 1 salário mínimo. Verificouse que (59,1%) das crianças foram diagnosticadas entre 1 a 3 meses de idade e
que somente em 13,6% dos casos os pais eram consanguíneos. Das crianças
(50%) têm crises álgicas e (60,6%) febre com muita frequência; (41%)
introduziram outro alimento antes de completar 6 meses de idade; (70,3%) têm
padrão alimentar adequado; (60,6%) são eutróficas e (54,5%) têm estatura
compatível com a idade. CONCLUSÃO: conclui-se que as crianças encontravamse em risco nutricional e estatural, ou estavam com baixo peso e estatura
incompatível com a idade. Também, pode-se pressupor que o baixo nível de
escolaridade dos pais, a renda familiar inferior, as frequentes crises álgicas e
febre, as sucessivas hospitalizações e o padrão alimentar interferiram no
crescimento dessas crianças falcêmicas. Em face disto, chega-se à percepção de
que as crianças com anemia falciforme necessitam de um acompanhamento
ambulatorial e nutricional criterioso e constante. Também é necessário transmitir
aos responsáveis pelas crianças as devidas orientações e cuidados quanto à
saúde e nutrição infantil. Essas são ações que devem ser parte integrante do
tratamento de crianças falcêmicas. Os profissionais de saúde, em especial os
enfermeiros, das Instituições pesquisadas são reconhecidos pela assistência,
acompanhamento

e

orientações

prestados

às

crianças

falcêmicas.
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A VISÃO DA DOR DAS CRIANÇAS HOSPITALIZADAS PELOS
FAMILIARES: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.
Molina FO1
Christoffel MM ²

INTRODUÇÃO: A dor é uma sensação desagradável que varia de intensidade e
localização. Manifesta-se em cada indivíduo de maneira única, mesmo que ele
passe por situações de injúrias semelhantes, pois a percepção da dor, e da
reação a ela está na dependência da realidade de cada um, embora seja
significativo que a maioria das pessoas identifique apenas sintomas orgânicos
como dor, mas esta está entremeada por aspectos subjetivos, físicos e psíquicos,
recebendo influência direta de fatores sociais, emocionais, culturais e espirituais.
As crianças normalmente sentem dor, que podem ocorrer por colisões pequenas,
cortes, contusões, dores de cabeça ocasionais, dores de dente, "dores de
crescimento", fraturas e procedimentos odontológicos A dor tem um significado
emocional prejudicial e conseqüências sociais para a criança e sua família. A
Associação Internacional para o Estudo da Dor/IASP (1979) define a dor como
uma sensação ou experiência emocional desagradável causada por um dano
tecidual real ou potencial e descrita em de tal dano. Todas as pessoas, de um
modo geral, sabem o que é dor. Entretanto, geralmente, é difícil para alguém
descrever a própria dor e impossível conhecer exatamente a experiência de dor
de outra pessoa. Essa dificuldade decorre do fato de que a dor é uma experiência
individual, com características próprias do organismo, associada a sua história
passada, além do contexto no qual ela é percebida. Desde janeiro de 2000, a
Joint Comission on Accreditation on Heathcare Organizations (JCAHO) publicou
norma que descreve a dor como quinto sinal vital(BOOSS,2006), Devendo ser
sempre avaliada e registrada ao mesmo tempo em que são verificados os outros
sinais vitais. Quando uma criança adoece, toda a família fica envolvida no
processo. Não importa o caráter da doença (aguda ou crônica), nem o tipo de
¹Residente de Enfermagem do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira. e-mail:
flaviaufrj@yahoo.com.br
²Professora adjunta do DEMI/EEAN/UFRJ.. E-mail: marialdanit@gmail.com
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tratamento (hospitalar ou domiciliar), a criança e a família serão impactadas por
ela. Sempre existirá uma necessidade de ajustes e de adaptações na dinâmica do
modo de ser dessa família, visando ao novo equilíbrio familiar. A satisfação dos
familiares dos pacientes é um aspecto importante na avaliação da qualidade do
cuidado oferecido nas instituições de saúde, sendo parte essencial das
responsabilidades dos profissionais de saúde. O acolhimento aos usuários da
instituição, incluindo a família dos pacientes, é parte indispensável do processo de
humanização da assistência e requer dos profissionais de saúde disponibilidade
para identificar e atender suas necessidades. A presença do familiar deve ser
encorajada durante o período de hospitalização da criança, Como forma de
minimizar a ansiedade. De todos os fatores que influenciam a resposta da criança
à hospitalização, a privação total ou parcial da família é que exerce mais peso
nesse processo. A importância da presença da mãe, como forma de promover
conforto, tanto físico como psicológico, é destacada, visto que ser esse conforto é
extremamente benéfico para ambas. Cuidar da saúde das crianças e suas
famílias passa pelas competências e tarefas técnicas, no entanto, não se pode
restringir à busca do êxito técnico. Em geral, os profissionais de saúde estão
preocupados com boas práticas de saúde por meio das técnicas, ou seja, com o
alcance de bons resultados técnicos. Obter bons resultados é essencial, mas é
necessário ultrapassar a busca do êxito técnico, e junto imprimir atitudes
compreensivas no processo de cuidar, caminhando para a construção de novos
entendimentos das situações que as famílias enfrentam. Implica dar mais vazão a
uma totalidade compreensiva que busca dar sentido às demandas levadas por
famílias e crianças aos profissionais e serviços de saúde. Na enfermagem
pediátrica, o Cuidado Centrado na Família é uma filosofia que além de cuidar da
criança também reconhece a sua família como unidade de cuidado. Tal definição
considera a família como constante na vida da criança e a unidade básica de
saúde na qual a criança receberá os cuidados de promoção à saúde e prevenção
de doenças, além dos primeiros atendimentos. Historicamente, a enfermagem é
uma das profissões da área da saúde que mais convive com a família. Esta
condição tem gerado, além de pesquisas, a disseminação, na literatura científica,
de temas relacionados à atuação da equipe de enfermagem junto à família, sem,
contudo ter provocado mudanças significativas na prática assistencial do
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enfermeiro. Os profissionais de saúde devem se preocupar com a garantia dos
direitos das crianças e adolescentes e se comprometer com a promoção da saúde
da população, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).A
enfermagem é um grupo profissional que tem relevantes papéis, funções e
responsabilidades no cuidado em saúde. A essência e especificidade da profissão
enfermagem é o cuidado com o ser humano, individualmente, na família e na
comunidade, para o desenvolvimento de intervenções de promoção da saúde,
prevenção de doenças, recuperação e reabilitação da saúde. A enfermagem se
responsabiliza, por meio do cuidado, pelo conforto, acolhimento, bem-estar e
autonomia dos pacientes no cuidado em si e na coordenação e intersecção com
outros setores, para o oferecimento da atenção à saúde). OBJETIVOS: Realizar
uma revisão bibliográfica sobre a visão dos familiares no manejo da dor das
crianças hospitalizadas . METODOLOGIA: Para conhecer a produção científica
sobre a relação pais-filhos e medição da dor no contexto de pediatria foi realizada
uma revisão de literatura sistematizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) no
período de 19 a 22 de julho. Os descritores utilizados em português, inglês e
espanhol foram: criança, medição da dor, relações pais-filho e pediatria.incluir em
inglês e espanhol. As bases de dados eletrônicas utilizada para essa revisão
foram descrever a Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde(LILACS),
Medicina on-line (MEDLINE) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF), sendo
os critérios de inclusão artigos na íntegra, dissertações e teses, critérios de
exclusão: resumo, artigos em duplicidade e os que não são pertinente ao tema.
RESULTADOS: Observa-se que utilizando os descritores criança e medição da
dor foram encontrados 210 artigos, dissertações ou teses com textos completos,
porem apos a leitura dos resumos foi selecionado 34 que abordam o tema
proposto.. Na busca com os descritores criança, medição da dor e relações pais e
filhos foram encontrados 38 artigos com texto completo, 92,1% são artigos
repetidos da primeira busca. Não foi encontrado nenhum artigos com os mesmos
descritores acrescentado pediatria. CONCLUSÃO: A criança hospitalizada
durante a internação embora esteja acompanhada pais/familiares é um período
que geralmente está associada ao sofrimento, ao ambiente e pessoas
desconhecidas, com inúmeras realizações de procedimentos para coleta de
exames, punção venosa periférica, aspiração sonda oro-gastrica, curativos,
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ventilação mecânica e interrupção do ciclo sono e vigília.Todos esses fatores
geram ansiedade e maior suscetibilidade à dor, com possível interferência na
eficácia do tratamento. Junto a isso está o sofrimento dos pais diante ao
sofrimento de seus filhos. Pois muitas vezes os profissionais de saúde não
perguntam aos pais sobre essa experiência de dor para com seus filhos.

REFERÊNCIAS:
Latour JM, Haines C. Families in the ICU: do we truly consider their needs,
experiences and satisfaction? Nurs Crit Care. 2007;12(4):173-4;
Oliveira LMAC. O acolhimento de familiares de pacientes internados em UTI: a
tecnologia de grupo como estratégia para o cuidado de enfermagem [tese].
Brasília: Universidade de Brasília; 2006.
PINTO, Júlia Peres et al . Cuidado centrado na família e sua aplicação na
enfermagem pediátrica. Rev. bras. enferm., Brasília, v. 63, n. 1, Feb. 2010 .
Sakata RK, Hisatugo MKI, Aoki SS, Vlainich R, Issy AM. Avaliação da dor. In:
Cavalcanti IL, Maddalena ML, editores. Dor. Rio de Janeiro: SAERJ; 2003. p.5394.
Winkelstein ML. Perspectiva da enfermagem pediátrica. In: Honckenberry MJ.
Wong Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 8ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier;
2006. p.1-21
Descritores: criança, manejo da dor, relações pais-filhos.

1077

A VIVÊNCIA DA CIRURGIA PARA A CRIANÇA PRÉ-ESCOLAR:
MANIFESTAÇÕES EXPRESSAS EM SUA BRINCADEIRA
Maia EBS1, Cypriano FYH2, Borba RIH3, Ribeiro CA4

Introdução: Doença e hospitalização são situações geralmente estressantes para
a criança, o que se potencializa quando o tratamento impõe a necessidade de um
procedimento cirúrgico, pois além dos efeitos comuns da hospitalização, ela é
exposta ao estresse do ato cirúrgico e todos os procedimentos pré e pósoperatórios que o acompanham. Em se tratando de crianças pré-escolares, sabese que elas são mais vulneráveis aos efeitos de hospitalização e das experiências
dolorosas, pois apresentam uma estrutura cognitiva e psicoemocional em
desenvolvimento, o que explica os limites de seus recursos para enfrentar
situações dolorosas e sua incapacidade para entender o mundo da realidade,
recorrendo então à fantasia. O Brinquedo Terapêutico (BT) é considerado um
valioso instrumento de preparo para as crianças e um efetivo meio de alívio das
tensões impostas pelos procedimentos. Pesquisas constatam que, quando
preparadas com o BT, as crianças tornam-se mais cooperativas, expressam
melhor seus sentimentos de medo e ansiedade, demonstram compreender a
necessidade do procedimento, diminuem as reações de tensão, passam a se
relacionar melhor com as outras crianças e com a equipe de enfermagem. Para
assisti-las adequadamente é importante conhecer o que tal vivência significa para
elas. Objetivo: compreender o significado que a criança pré-escolar atribui à
vivência de ser submetida à cirurgia, a partir de suas manifestações em sessões
de Brinquedo Terapêutico Dramático (BTD). Método: Estudo qualitativo,
1

Mestre em Enfermagem. Professora Assistente do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal
de São Paulo. Membro do Grupo de Estudos do Brinquedo-GBrinq, São Paulo, Brasil.
2
Enfermeira. Discente do Curso de Especialização em Enfermagem Pediátrica e Neonatal da Faculdade de
Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein. Enfermeira da Infectologia Pediátrica do Hospital São
Paulo, Brasil.
3

Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de
São Paulo. Pesquisadora Líder do Grupo de Estudos do Brinquedo-GBrinq, São Paulo, Brasil.
4
Doutora em Enfermagem. Professora Associada do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal
de São Paulo. Pesquisadora Líder do Grupo de Estudos do Brinquedo-GBrinq, São Paulo, Brasil.
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descritivo, realizado na Unidade de Cirurgia Pediátrica de um hospital universitário
de São Paulo, cujo projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de São Paulo, protocolo 1669/09, e a participação da
criança no estudo autorizada pelos pais e/ou responsáveis a partir da assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os sujeitos foram quatro
crianças pré-escolares com idade de dois a seis anos, de ambos os sexos,
hospitalizadas para realização de cirurgias eletivas: Violeta, Rosa, Cravo e
Margarida. A coleta dos dados foi mediada por uma sessão de BTD realizada no
período pós-operatório, a partir da pergunta norteadora “Vamos brincar de uma
criança que foi operada?”. As entrevistas foram gravadas, filmadas e transcritas
na íntegra para serem analisadas. Para a análise dos dados foi realizada leitura
cuidadosa de cada uma das sessões de brinquedo, permitindo a realização de
duas análises: uma referente à utilização do material, pelas crianças, durante a
brincadeira e outra relativa à compreensão dos sentimentos e reações
manifestados por elas durante a sessão de BTD. Resultados: Os materiais e
brinquedos disponíveis durante a sessão de BTD foram manipulados 249 vezes,
sendo que alguns dos objetos foram utilizados em dramatizações e outros apenas
manuseados. Violeta utilizou 60 vezes os brinquedos, Rosa 54 vezes, Cravo 62
vezes, enquanto Margarida 73 vezes. As crianças manusearam praticamente
todos os objetos, porém, os materiais mais utilizados foram aqueles envolvidos na
realização do procedimento de punção venosa, coleta de sangue, instalação e
manutenção de soro e injeção de uma forma geral, assim como os bonecos que
foram utilizados para dramatizar tais situações. Vale ressaltar que o manuseio das
seringas, do equipo de soro e dos dispositivos com agulha foram manuseados e
utilizados por todas as crianças. Outro material de uso hospitalar utilizado pelas
quatro crianças foi o estetoscópio com o qual elas são diariamente examinadas
tanto pelo médico como pela enfermeira. Durante a brincadeira, pouco foi
dramatizado sobre a ausência da família no contexto hospitalar, uma vez que
atualmente a mesma pode permanecer junto a ela durante a sua hospitalização.
As manifestações nas brincadeiras foram diversas, entre as diferentes crianças.
Violeta, nascida em 25/04/2008, é criada pela avó, a qual refere que a mãe tem
distúrbio mental. Seu diagnóstico médico é Megacólon Congênito, motivo pelo
qual tem colostomia desde o nascimento. Ela manuseou praticamente todos os
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bonecos e o material hospitalar, mas deteve-se principalmente no uso da seringa
e da boneca de plástico, dramatizando inúmeras vezes a coleta de sangue;
demonstrou preocupação com a punção venosa e manutenção do seu acesso
venoso, incluindo a questão de não molhá-lo. Também contou aspectos de sua
vida doméstica, relacionados à maneira de colocação de limites pela avó, sua
cuidadora principal. Apesar de Violeta estar envolvida na brincadeira, manteve-se
durante a sessão atenta ao meio ambiente. Rosa, nascida em 21/05/2006, é filha
única, tem diagnóstico médico de Nevos Melanocíticos, tendo sido submetida a
três cirurgias anteriores para retirada do mesmo. Imediatamente ordenou que a
pesquisadora colocasse os objetos em seu berço e começou a manusear os
brinquedos, sem dar preferência a algum. Passou parte da sessão desenhando:
pegava os objetos, fazia o contorno deles e a partir deste continuava o desenho.
Atribuiu outras funções aos objetos de uso hospitalar para servir à situação
imaginária que estava sendo dramatizada. Durante a brincadeira teve a
possibilidade de experenciar o domínio da situação, ordenando a forma da
participação da pesquisadora, deixando de responder perguntas e comentários
dos profissionais de saúde que se aproximavam. Um fato interessante foi que
durante a brincadeira dramatizou situações familiares com o boneco-bebê,
referindo, ao mesmo tempo, que era uma mocinha, mostrando a ambivalência
entre ser bebê e crescer. Cravo, nascido em 23/01/2004, diagnóstico médico é de
Persistência do Canal Arterial estava hospitalizado para correção da mesma,
acompanhado por sua mãe. Manuseou primeiramente as seringas, porém não
deteve muito a sua atenção nelas; deteve-se bastante com o carro, usou para
montagem dessas cenas, materiais não específicos, reiterando o fato de que é a
situação imaginária que determina a função do objeto na brincadeira Durante a
mesma, contou sua experiência de ter recebido a visita do cachorro no hospital,
dizendo que sua mãe queria uma foto dele, mas não havia conseguido. Também
trouxe, na cena lúdica, uma situação familiar, referindo que sua avó era louca.
Não dramatizou situações ligadas diretamente à sua cirurgia, nem em relação à
punção venosa; porém dominou a brincadeira, sem solicitar a ajuda da
pesquisadora na mesma. Margarida, nascida em 09/05/2006, estava internada
com diagnóstico médico de Refluxo vésico-ureteral e encontrava-se no 3º dia de
pós-operatório de Reimplante Ureteral Direito. Primeiramente explorou os
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materiais, e selecionou os que usaria em sua brincadeira: pegava os objeto de
uso hospitalar e colocava-os em sua cama, enquanto os de uso doméstico
deixava separados. Durante a sessão conduziu a brincadeira para a vivência da
hospitalização e do procedimento cirúrgico, sendo ela a médica, e a pesquisadora
a mãe da boneca operada, dramatizando o que havia acontecido com ela. Não
dramatizou a punção venosa propriamente dita, mas deu importância à instalação
do soro e do raio X, dizendo que a boneca iria “subir”, referindo-se ao centro
cirúrgico, querendo dizer que a boneca ia operar, assim como ela já havia sido
operada. Não manuseou muito as seringas, em comparação às outras crianças,
talvez pelo fato dela já ter tido a oportunidade de manuseá-las, visto que havia
algumas em sua cama, mas brincou bastante com os dispositivos com agulha,
principalmente o cateter agulhado. Durante toda a sessão demonstrou total
domínio da situação: determinava as ações da pesquisadora na brincadeira,
decidia o que e a quem queria responder, não dirigindo a palavra à médica que
entrou no quarto e comentou sobre sua condição clínica em franca recuperação e
sobre sua alta. Outro fato que se mostrou relevante foi que, antes da sessão de
BTD, Margarida queixava-se de dor abdominal e depois da brincadeira referiu que
havia a mesma passado, embora não houvesse sido medicada. No transcorrer da
sessão sua mãe passou o tempo todo relaxada, conseguindo até dormir,
mostrando o benefício do BT também para os pais. Em sua sessão não
dramatizou, nem falou sobre outras situações cotidianas. Considerações finais:
O brinquedo mostrou-se efetivo no sentido de permitir a compreensão do quanto
a vivência dos procedimentos que envolvem o tratamento cirúrgico são difíceis
para a criança e como a brincadeira foi importante para o alivio do estresse de
vivenciá-los, o que foi inclusive verbalizado pelo pai de uma delas, segundo o
qual, sua filha encontrava-se mais tranquila após ter participado da sessão de BT.
Reitera-se a importância do uso sistemático dessa intervenção na assistência à
criança pré-escolar submetida à cirurgia. Descritores: Jogos e brinquedos,
Cirurgia, Enfermagem pediátrica.
Referências: 1. Hockenberry MJ (editoria). Wilson D, Winkelstein ML (editores).
Wong fundamentos de enfermagem pediátrica. 7ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier;
2006. 2. Ribeiro CA, Borba RIH. Preparo da criança e do adolescente para
procedimentos hospitalares. In: Almeida FA, Sabatés AL. Enfermagem pediátrica:
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a criança, o adolescente e sua família no hospital. Barueri, SP: Manole; 2008. p.
109-23. 3. Sabatés AL. Reações da criança ou do adolescente e de sua família
relacionadas à doença e a hospitalização. In: Almeida FA, Sabatés AL(orgs).
Enfermagem pediátrica: a criança, o adolescente e sua família no hospital. Barueri
SP: Manole; 2008. p. 49-56.
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ABDÔMEN AGUDO NA CRIANÇA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
SOBRE O MEGACÓLON CONGÊNITO
Parente AT1, Figueiredo IC2, Viana NCC2, Pereira PJ2; Tavares VM2

As patologias do trato gastrointestinal, em especial o Megacólon Congênito ou
Doença de Hirschsprung (DH) é uma patologia que manifesta alterações
anatômicas, funcionais, psicológicas e de autoestima para a criança acometida,
principalmente por ser tratada somente com processo cirúrgico, bem como toda
uma questão social envolvida na vida cotidiana dessa família. O termo
megacólon, por consagração, é usado para designar a dilatação e o alongamento
do intestino grosso, fundamentalmente devido a alterações da inervação
intrínseca dessas vísceras, com consequentes distúrbios morfológicos e
funcionais. É uma malformação congênita, relativamente frequente. Caracterizase pela ausência de células ganglionares dos plexos mioentéricos de Meissner e
de Auerbach, que são responsáveis pela atividade muscular intrínseca do
intestino. Como essas células se originam da crista neural, a doença é uma
neurocristopatia; resultante de uma anomalia que se manifesta na migração, na
divisão ou na diferenciação dos neuroblastos intestinais primitivos, o que
acontece entre a 7ª e a 12ª semana do desenvolvimento embrionário,
ocasionando incoordenação peristáltica e obstrução ao trânsito intestinal. O
megacólon pode ser congênito ou adquirido. Estima-se que esta moléstia, ocorra
em 1/20.000 a 1/5.000 nascimentos, sendo mais comum nas crianças do sexo
masculino do que do sexo feminino, na proporção de 4:1, afetando todas as
raças, podendo estar associada com várias outras anomalias congênita. Há três
características salientes que determinam o diagnóstico clínico da doença de
Hirschsprung: obstrução neonatal baixa exigindo colostomia para o alívio; recémnascido com quadro clínico de obstrução recorrente, aliviada pelo toque retal ou
por clister de salina, mas que acaba impondo o tratamento cirúrgico;
apresentação dos sintomas efetivos mais tardiamente em pacientes que de início
apresentavam sintomas leves ou, raramente, ausentes. O abdômen distende e
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sobrevêm vômitos biliosos mais frequentes quanto mais se insiste na alimentação
por via oral. Eventualmente, percebe-se à inspeção o peristaltismo intestinal e,
quando a distensão abdominal se acentua, o quadro clínico de obstrução é
acompanhado de desconforto respiratório que pode se expressar por certo grau
de cianose. O diagnóstico de Megacólon congênito pode ser realizado baseandose nas seguintes características e ações: retardo na eliminação de mecônio;
constipação desde o período neonatal, alternando com episódios diarreicos que
podem evoluir para enterocolite; distensão abdominal com desenho visível de
alças em parede abdominal; ausência de fezes em ampola retal, ao toque
manual, podendo haver explosão de gases e fezes ao término do exame; o raio-x
simples de abdomem evidencia importante distensão gasosa; o enema opaco
demonstra o megacólon, com uma zona de transição. No recém-nascido, nem
sempre é característico; após o enema opaco, o retardo da eliminação do bário
por mais de 24h é um sinal sugestivo; e, a biópsia retal fecha o diagnóstico. Uma
parte do tratamento muitas vezes, leva à realização de uma cirurgia radical
resultando em uma ostomia (colostomia) de caráter temporário ou definitivo. Essa
situação traz à tona uma série de aspectos importantes que deverão fazer parte
do planejamento da equipe assistencial. A colostomia é a criação cirúrgica de
uma abertura para dentro do cólon. Pode ser criada como um desvio fecal
temporário ou permanente. Ela possibilita a drenagem ou evacuação do conteúdo
colônico para fora do corpo. Em geral, os resultados com o tratamento cirúrgico
da doença são satisfatórios e cerca de 90% dos casos os pacientes evoluem com
hábito intestinal normal. Porém, cada paciente precisa ser estudado e avaliado de
modo particular para que o tratamento seja conduzido de acordo com suas
características especiais. Para tanto, esta proposta irá discorrer sobre a
importância da assistência de enfermagem frente a um paciente submetido à
colostomia, enfatizando a importância da implementação de um plano de
cuidados que visem uma assistência sistematizada e individualizada para o
paciente e família. Objetivos: Compreender a doença de Hirschsprung, focando
nos seus sinais e sintomas na criança, e a partir do caso clínico em discussão,
traçar um plano de cuidados, a Sistematização da Assistência de Enfermagem ao
paciente portador desta Síndrome e sua família, reconhecendo o papel da
enfermagem no tratamento. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência
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descritivo, qualitativo, realizado em uma enfermaria pediátrica de um hospital de
referência na capital do estado do Pará, Belém, vivenciado por um grupo de
acadêmicas de enfermagem do 6º período durante a prática da disciplina
Enfermagem Pediátrica. Foram utilizados dados coletados do prontuário do
usuário, exame físico e avaliação do mesmo durante os cuidados prestados pelas
acadêmicas. Na busca de material eletrônico, através da Biblioteca Virtual da
Saúde e em Periódicos de Enfermagem brasileiros, foram utilizadas para busca
as seguintes palavras: Cuidados de Enfermagem, Megacólon Congênito e
pediatria. Também foram utilizados alguns livros relacionados à temática. Objeto
de estudo: criança, 07 anos, sexo masculino, com diagnóstico de Megacólon
congênito + Fechamento de colostomia. Resultados: Evolução de Enfermagem
do dia 11/05/2010 (manhã): escolar, 7 anos, pardo, natural e residente em Santo
Antônio do Tauá, Pará. Mora com os pais e um irmão. Nasceu de parto normal e
a mãe relata não ter tido problemas durante a gestação. Nega AP e AF.
Apresenta-se consciente, orientado, contactuante, acompanhado por sua
genitora. Repousa no leito, segue respirando espontaneamente em ar ambiente.
Normotermo, normocárdio, eupnéico e hipotenso. Dieta em NPP. Com dois
acessos venosos periféricos em ambos os MS, salinizados. Intracath em
subclávia E. Ao EF: pele e mucosas hipocoradas, couro cabeludo íntegro, pele
íntegra, cavidade oral, nasal e pavilhão auditivo com boa higiene. Rede
ganglionar sem infartamento. AP: murmúrios vesiculares presentes bilateralmente
sem ruídos adventícios. AC: BCNF em 2T, sem sopros. Abdômen: plano e flácido
com RHA presentes, sem dor à palpação. MMSSII: sem alterações. Diurese
presente, espontânea e em fralda, evacuação por colostomia funcionante. Sem
queixas no momento. Com base nos diagnósticos de enfermagem proposto por
NANDA e o quadro clínico da criança traçou-se alguns diagnósticos: medo
relacionado à cirurgia e seus resultados, e a procedimentos invasivos; motilidade
gastrintestinal disfuncional relacionado à cirurgia, caracterizado pela dificuldade
de eliminar as fezes e esvaziamento gástrico acelerado; risco de integridade da
pele prejudicada relacionado ao estado nutricional desequilibrado; interação social
prejudicada relacionada à aparência alterada. Principais intervenções de
enfermagem: explicar à criança quando for realizar procedimentos invasivos;
lavagem das mãos antes e após realizar procedimentos; limpeza dos acessos
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periféricos e intracath com álcool a 70%, trocas do acesso venoso periférico a
cada três dias; esvaziar bolsa de colostomia sempre que estiver cheia; curativo da
ostomia com SF 0,9%; manter a pele seca; incentivar a participação nas
atividades lúdicas; encorajar o contato com pessoas significativas. Conclusões:
O enfermeiro é o profissional capacitado a prestar cuidados aos clientes
colostomizados, tanto do ponto de vista técnico como psicológico, a fornecer
informações e orientações ao cliente e sua família tirando suas dúvidas, e,
sobretudo, a ouvir e entender os medos e ansiedades do colostomizado,
principalmente devido à doença e o tratamento alterarem os aspectos físicos,
biológicos e de auto-imagem da criança.

Além do mais, o entendimento do

procedimento cirúrgico, ao paciente foi submetido, torna-se fator importante, na
medida em que a enfermagem vai, cada vez mais, procurando pautar a
assistência que oferece à clientela nos conhecimentos científicos, o que lhe
permite orientar adequadamente os componentes de sua equipe, o paciente e
seus familiares ou cuidadores, norteados pela aplicação do processo de
enfermagem.
Descritores: Cuidados de enfermagem; Colostomia; Doença de Hirschsprung.
Referências
BARREIRE, Simone G. et al. Qualidade de vida de crianças ostomizadas na ótica
das crianças e das mães. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, 11 jun. 2003. Vol.
79, p.55-62.
COELHO, Júlio Cezar Vili. Aparelho Digestivo: Clínico e Cirurgia. 3ª edição.
São Paulo: Atheneu, 2006.
DANI, Renato. Gastroenterologia Essencial. 3ª edição. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
NANDA Internacional. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA – Definições e
classificação 2009/2011. Editora Artmed.2010.
¹Enfermeira, Mestre em ciências ambientais pela UFPA, Docente da Universidade Federal do Pará
²Acadêmicas de enfermagem do 9º período da UFPA
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ABUSO SEXUAL NA INFÂNCIA
1

Silva DLN

2

Souza PB

1. INTRODUÇÃO
O conceito de violência abrange violência física, negligência, violência psicológica
e violência sexual. É considerada violência física, quando há o uso de força física
(tapas, espancamento, sacudidas, entre outros), onde pode deixar ou não marcas
evidentes e em casos extremos pode causar a morte. Negligência acontece
quando se observa a omissão dos pais ou responsáveis na busca pela saúde,
educação, desenvolvimento emocional, nutrição, abrigo e condições de vida
segura, comprometimento no desenvolvimento da criança ou adolescente.
Violência psicológica se refere a atitudes, palavras e ações que provoquem danos
ao desenvolvimento emocional da criança ou adolescente.1
O Abuso sexual na infância é baseado em uma relação de poder onde a criança é
usada para gratificação sexual de um adulto, que pode incluir desde carícias,
manipulação da genitália até o ato sexual, com ou sem penetração, com ou sem
violência.1 Também inclui situações sem contato físico tais como assédio,
exposição de imagens ou eventos sexuais, pornografia e exibicionismo. Estas
situações adquirem caráter endêmico e converte-se em um complexo problema
de saúde caracterizando uma das formas mais graves de violação dos direitos
humanos2. Na cidade de São Paulo, os serviços de atendimento apontam que
grande parte dos casos de violência doméstica contra crianças e adolescentes
são por abuso sexual.2 Difícil suspeita e complicada confirmação é que os casos
de abuso sexual nem sempre são

acompanhadas de violência física aparente,

pode se apresentar de várias formas e níveis de gravidade, o que dificulta a
possibilidade de denúncia pela vítima, e a confirmação diagnóstica pelos meios
hoje oferecidos pelas medidas legais de averiguação do crime que geralmente
são praticados por pessoas que estão ligadas diretamente às vítimas sobre as
1

Enfermeira Pediatra e Neonatologista da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
Especialista em Enfermagem em Cuidados Intensivos e Emergência à Criança e ao Adolescente pela
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP); Especialista em Enfermagem do Trabalho pela
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); Especialista em Formação Pedagógica em Saúde pelo
Centro Universitário São Camilo de São Paulo; Docente do Departamento de Ciências da Saúde da
Universidade Nove de Julho.
2
Enfermeira Graduada pela Universidade Nove de Julho
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quais exercem alguma forma de poder ou dependência.

O

que

dificulta a

instituição de medidas de proteção é o baixo índice de notificação por parte da
sociedade em geral e, especialmente, dos profissionais que têm contato direto
com essas famílias, como por exemplo, os profissionais da saúde e da educação.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) promulgado em julho de 1990,
pela Lei Federal n.8.069/90,
enquanto

pessoas

em

garante à população infanto juvenil, o respeito
condição

peculiar

de

desenvolvimento3.

Alguns autores dividem o abuso sexual em intra familiar e extra familiar, também
conhecido como incesto, que é aquele que ocorre no contexto familiar e é
perpetrado por pessoas efetivamente próximas a criança com ou sem laços de
consangüinidade, que desempenham um papel de cuidador ou responsáveis
destes. Já o abuso

extra familiar ocorre fora do âmbito familiar e pode ser

acometido tanto por conhecidos (vizinhos) como por pessoas desconhecidas. A
experiência do abuso sexual pode afetar o desenvolvimento cognitivo,
comportamental e emocional da criança. Entre as alterações comportamentais
destacam-se conduta hiper sexuada, abuso de substâncias, negação, evitação
que impedem a lembrança plena dos fatos e sentimentos envolvidos na
vitimização sofrida quando criança (o que levaria à consciência sobre se proteger
quando adulto), baixo nível de

inteligência, furtos, isolamento social,

agressividade, mudanças nos padrões de sono e alimentação, comportamento
autodestrutivo, machucar e tentativas de suicídio.

As alterações cognitivas

incluem: baixa concentração e atenção, dissociação, diminuição no rendimento
escolar e crenças distorcidas: percepção de que é culpada pelo abuso, diferença
em relação aos pais, percepção de inferioridade e inadequação.

2. OBJETIVO
Descrever o silêncio familiar perante o abuso sexual intra familiar na fase préescolar com crianças de 3 a 5 anos de idade

3. METODOLOGIA
O percurso metodológico utilizado foi o levantamento bibliográfico na base de
dados eletrônica, buscando artigos científicos nacionais e internacionais
publicados no período de 2005 à 2010, além de revistas indexadas que tenham

1088

relação com o tema em questão. As bases de dados eletrônicas consultadas
foram: Scientific eletronic Library Online (SCIELO), LILACS (Literatura Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Biblioteca Virtual em Saúde
(BIREME).

4. RESULTADOS
Pesquisas apontam a faixa etária inferior a cinco anos de idade, como a de maior
prevalência de maus tratos. E a maioria dos casos de abuso sexual em crianças é
perpetrado por pessoas da própria família, sendo o pai ou padrasto, que usa da
relação de confiança que tem com a criança para se aproximar cada vez mais e
fazem com que elas passem de uma relação afetiva para uma realidade dolorosa.
Quando as mães das crianças abusadas percebem esta relação, as mesmas
ficam receosas e apresentam uma atitude de medo de denunciar e/ou romper
com o pai abusador, por ser muitas vezes dependente financeiramente do
mesmo. As crianças mais novas, de início não verbalizam e levam um período
maior para revelar a violência, pois inicialmente não entendem que estão sendo
abusadas e quando percebem, um período já se passou, muitas se sentem
culpadas e sentem medo de revelar e conseqüentemente contribuindo para a não
interrupção do abuso e prolongando seu sofrimento.4 Racionalmente deveria ser
assegurada à criança, no convívio familiar, de forma espontânea e natural a
proteção e garantia de um desenvolvimento sadio porém são inúmeros os casos
que ocorre ao contrário. Isso contribui para o silêncio familiar e a não- notificação
das ocorrências às autoridades policiais, por medo de represálias do estigma
social,

e

conseqüentemente

dificultam

conhecimento do desfecho desses casos.

uma

possível

intervenção

e

o

5

5. CONCLUSÃO
Todas as formas de violência contra crianças podem causar danos ao seu
desenvolvimento biopsicossocial em curto, médio e longo prazos. Atualmente o
abuso sexual tem assombrado a vida de inúmeras crianças, e a grande maioria
das vítimas sofrem esse tipo de abuso dentro da própria casa por pessoas da
própria família que ao invés de proteger usam da relação de confiança para se
aproximar e praticar o abuso.
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AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO EM UM CENTRO DE SAÚDE DE SÃO LUÍS
MAIA CS¹
MOURA J²
ARAUJO NVSS³
AGUIAR MI4
MACEDO JUNIOR BF5

INTRODUÇÃO: A vacinação é uma ação no nível de atenção primária, de baixa
complexidade e que possui um grande impacto na redução da morbimortalidade
infantil, é uma atitude integrada e rotineira nos serviços de saúde que demonstra
também

os

avanços

tecnológicos

no

desenvolvimento

das

vacinas.

A

administração das vacinas tem como resultado uma resposta biológica com a
produção de anticorpos específicos, onde o organismo humano reconhece uma
substância como estranha, para, em seguida, metabolizá-la, neutralizá-la e/ou
eliminá-la. A administração da vacina oral contra a poliomielite tem como objetivo
principal erradicar esta doença, que em campanha abrange a faixa etária de zero
a quatro anos, onze meses e vinte nove dias. A Poliomielite, também conhecida
como Paralisia Infantil, é uma infecção viral aguda transmitida por meio do contato
com um portador do vírus da pólio e por cerca de até três semanas após a
infecção pode ser transmitida por fezes humanas. O processo de imunização
consiste em adquirir proteção imunológica para evitar as formas mais graves de
determinada doença. Atualmente é estabelecido pelo Ministério da Saúde a
campanha de imunização contra poliomielite em duas etapas anualmente. O que
constitui também um momento oportuno onde as famílias são mobilizadas para
atualizar o calendário de vacinação. Neste ano aconteceram a primeira e segunda
etapa da campanha contra poliomielite nos dias 16 de junho e 13 de agosto
respectivamente. Sendo que na segunda etapa também houve a imunização
contra o sarampo, com a vacina tríplice viral para a faixa etária de um a seis anos,
1- MAIA CS, acadêmica do 8º período de Enfermagem – UFMA, bolsista do PET – Saúde da
família.
2- MOURA J, enfermeira especialista em saúde da família, preceptora do PET – Saúde da
família.
3- ARAUJO NVSS, mestre em enfermagem na área de saúde do adulto e idoso, preceptora
do PET – Saúde da família.
4- AGUIAR MI, enfermeira, doutoranda da UFC, do curso de enfermagem da UFMA, tutora
do PET – Saúde da família.
5- MACEDO JUNIOR BF, acadêmico do 8º período de Enfermagem da UFMA.
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nove meses e vinte nove dias, esta vacina é produzida pelo Instituto Manguinhos
desde a década de 80 e são produzidas cerca de 20 milhões de doses por ano. O
sarampo é uma infecção viral do sistema respiratório, altamente contagiosa e
podendo causar sérias complicações principalmente nas crianças, transmitida
através de gotículas expelidas pelo nariz, boca ou garganta. As campanhas de
vacinação também constituem uma excelente oportunidade para observar a
participação, interesse e nível de informação da sociedade, o que contribui na
erradicação das doenças prevenidas com vacina. Uma oportunidade também
para desenvolver educação em saúde, orientando sobre a importância das
vacinas e com isso disseminar conhecimentos, com os quais o ser humano passa
a intervir e inovar, mudando o curso da sua própria vida. OBJETIVOS: Observar a
atuação, aceitação e participação dos profissionais e da comunidade em dia de
campanha de vacinação infantil. Vivenciar uma ação de imunização que ocorre
em nível nacional. Orientar a comunidade sobre a importância da imunização
infantil contra poliomielite e sarampo durante a campanha. METODOLOGIA: O
presente trabalho constitui-se em um relato de experiência realizado durante as
campanhas de vacinação contra poliomielite no ano de 2011. O trabalho foi
desenvolvido a partir da vivência e observação nos dois dias de campanha, sendo
um dia para cada uma das etapas da mesma. O estudo foi desenvolvido em um
centro de saúde do município de São Luis – MA. Inicialmente foi realizado um
treinamento com os profissionais que iriam participar da campanha vacinando as
crianças ou organizando o andamento da mesma, treinamento este, realizado
com duração de um dia na semana que antecede o dia de vacinação com a
finalidade de colocá-los a par de todos os pontos preconizados pelo Ministério da
Saúde para a realização da campanha de vacinação. Nos dias de campanha,
para melhor atender a demanda, a unidade básica de saúde, que possui quatro
equipes da Estratégia Saúde da Família, distribuiu-se em mais oito postos de
vacinação espalhados em suas áreas de atuação, na primeira etapa. Na segunda
1- MAIA CS, acadêmica do 8º período de Enfermagem – UFMA, bolsista do PET – Saúde da
família.
2- MOURA J, enfermeira especialista em saúde da família, preceptora do PET – Saúde da
família.
3- ARAUJO NVSS, mestre em enfermagem na área de saúde do adulto e idoso, preceptora
do PET – Saúde da família.
4- AGUIAR MI, enfermeira, doutoranda da UFC, do curso de enfermagem da UFMA, tutora
do PET – Saúde da família.
5- MACEDO JUNIOR BF, acadêmico do 8º período de Enfermagem da UFMA.
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etapa distribuíram-se em seis postos e houve também a vacinação de todas as
vacinas do calendário básico em dois destes seis postos, facilitando o acesso da
população e dando oportunidade para a atualização da situação vacinal das
crianças. A unidade de saúde conta também com um automóvel e motorista à
disposição para garantir o transporte seguro das vacinas e não deixar que falte
dose de vacinas nos postos de vacinação, auxiliando também no transporte de
pessoal, água e alimentos durante todo o dia de campanha. Em todos os postos
fora da unidade de saúde ficaram dois profissionais onde um realizava o registro e
devidas orientações em relação à campanha e situação vacinal da criança,
preenchendo também o mapa para o controle de quantas doses foram
administradas e o outro realizava a administração da vacina. Na unidade de
saúde ficaram mais de dois profissionais realizando a administração de todas as
vacinas, não somente a da campanha. Uma das enfermeiras da unidade ficou
responsável por coordenar e organizar o andamento da campanha, dar suporte
aos demais postos espalhados na área, recolher os mapas de produção que são
repassados para a secretaria de saúde do município para o controle e
contabilização de quantas doses foram administradas e se a meta estipulada foi
atingida. RESULTADOS: De acordo com os informes parciais da enfermeira da
unidade de saúde que ficou responsável pela campanha e contabilizou as doses
administradas, após uma avaliação superficial dos mapas, revelou que a meta
estipulada foi atingida, atendendo maior parte da demanda. Outro ponto positivo
foi que em nenhum dos postos houve falta de vacina. E na segunda etapa da
campanha a demanda foi maior que na primeira aumentando também a
quantidade de profissionais que atuaram na campanha. Foi possível observar
também, apesar de vários postos espalhados pela área, foi notável a presença de
filas, demonstrando a preocupação da comunidade em vacinar suas crianças. A
distribuição e conservação das vacinas se deram de forma satisfatória, com o
transporte em caixas térmicas e bolsas de gelo dentro para manutenção da
1- MAIA CS, acadêmica do 8º período de Enfermagem – UFMA, bolsista do PET – Saúde da
família.
2- MOURA J, enfermeira especialista em saúde da família, preceptora do PET – Saúde da
família.
3- ARAUJO NVSS, mestre em enfermagem na área de saúde do adulto e idoso, preceptora
do PET – Saúde da família.
4- AGUIAR MI, enfermeira, doutoranda da UFC, do curso de enfermagem da UFMA, tutora
do PET – Saúde da família.
5- MACEDO JUNIOR BF, acadêmico do 8º período de Enfermagem da UFMA.
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temperatura, embora as caixas térmicas não possuíssem termômetros. Foi
possível observar também que os profissionais possuíam habilidades técnicas na
administração e cuidados com as vacinas. CONCLUSÃO: Foi possível concluir,
participando e observando as duas etapas desta campanha, como é grandiosa
sua atuação na cobertura vacinal e sua importância para com a imunização das
crianças contra a poliomielite e sarampo que contribui diretamente com a redução
dos índices de morbimortalidade infantil. Tendo sido possível concluir também
que durante as campanhas de vacinação nesta unidade de saúde, a aceitação e
participação popular são consideráveis, com altos níveis de participação da
comunidade e constituindo-se numa oportunidade para atualização da situação
vacinal das crianças. Valendo ressaltar também a importância de a imunização
chegar a todos e da educação em saúde para orientar a importância da vacinação
às crianças e seus responsáveis.
DESCRITORES: Vacinação; Observação; Educação em Saúde.
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AÇÃO SOCIOEDUCATIVA: FATORES DETERMINANTES À GRAVIDEZ NA
ADOLESCÊNCIA E PREVENÇÃO DE UMA GRAVIDEZ INDESEJADA.

Aragão SB I; Mesquita AMP II; Brito RDS III; Sousa RA IV

A adolescência se inicia entre os períodos de dez a dezenove anos, nesse
período ocorrem várias mudanças que podem afetar as características
comportamentais

desses

adolescentes,

influenciando

a

estruturação

da

personalidade, fazendo com que os jovens assumam mudanças na imagem
corporal, de valores e de estilo de vida, o que estimula os mesmos a obterem
certo afastamento dos padrões estabelecidos por seus pais e criar sua própria
identidade. Essa fase caracteriza-se também pelo crescimento rápido e
surgimento de características sexuais secundárias, no entanto, o surgimento
destas vêm exigindo maior atenção dos profissionais de saúde, devido a suas
repercussões, entre elas a gravidez precoce. Nesse período já se percebe a real
necessidade de conscientizar os jovens com relação à sexualidade. Estima-se
que, no Brasil, um milhão de adolescentes dá à luz a cada ano, o que
corresponde a 20% do total de nascidos vivos. As estatísticas também
comprovam que, a cada década, cresce o número de partos de meninas cada vez
mais jovens em todo o mundo.1 A gravidez precoce é uma das ocorrências mais
preocupantes

relacionadas

à

sexualidade

da

adolescência,

com

sérias

consequências para a vida dos adolescentes envolvidos, de seus filhos que
nascerão e de suas famílias. Segundo dados do Ministério da Saúde (2010),
houve uma redução de 22,4%, de 2005 a 2009, no número de partos de
adolescentes entre 10 e 19 anos, contudo, o planejamento familiar nessa faixa
etária ainda enfrenta resistência por causa de preconceito.2 Geralmente na
adolescência a atividade sexual torna-se eventual, fazendo com que os jovens
I

Estudante de graduação de Enfermagem-INTA

II

Estudante de graduação de Enfermagem-INTA

III
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abstenham-se do uso de preservativos e/ ou de anticoncepcionais. Outro fator
que pode justificar a ausência de proteção é o fato de que muitas adolescentes
não assumem diante da família a sua sexualidade, nem a posse do
anticoncepcional, que pode denunciar uma vida sexual ativa, tornando-as
susceptíveis a ter uma gravidez indesejada. Outros fatores que contribuem é a
falta de informação ou a falta de acesso aos métodos anticoncepcionais, ausência
de educação sexual, dos serviços de saúde amigáveis para adolescentes, falta de
condições para transformar a informação em práticas preventivas e à insuficiência
de projetos de vida alternativos à maternidade, e também a mídia que vem
estimulando a sensualidade, libido e liberdade sexual, proporcionando aos jovens
uma vida alternativa, na perspectiva de se ausentarem das conseqüências de
seus atos mediante a sociedade, tornando esses jovens sem perspectivas no
futuro e sem planos de vida. A gravidez precoce pode estar relacionada a
diversos fatores, que vão desde a estrutura familiar, a formação psicológica e até
mesmo baixa autoestima. Por isso é importante o apoio da família para que a
adolescente se sinta protegida, uma vez que a família proporciona carinho,
aconchego, compreensão e segurança, fazendo com que a gestante consiga ter
uma gravidez saudável e que venha a aceitar a mesma, além disso, com o apoio
da mesma, fatores como o aborto e dificuldades na gestação podem ser
diminuídos. Essa gravidez pode, também, tornar-se indesejada, pelo fato de a
adolescente não receber na maioria dos casos o apoio da família e nem do
parceiro, podendo causar grandes transtornos nessa gestação, por causa da
rejeição, conflitos traumáticos de relacionamento, e até mesmo incompreensão,
deixando a gestante sozinha nessa experiência difícil e desconhecida. O desejo
de não ter o filho leva algumas jovens ao aborto, e também pela impossibilidade
de ter o filho por questões econômicas. O bem-estar afetivo da adolescente
grávida é muito importante para si própria, para o desenvolvimento da gravidez e
para a vida do bebê. Nesse sentido, tem-se sugerido, sempre que possível, a
inclusão do pai do bebê, da família ou até de outra pessoa significativa no
acompanhamento das gestantes adolescentes pelos serviços de saúde, no intuito
de garantir uma gestação prazerosa e com menor índice de intercorrências.3 A
gravidez não planejada na adolescência pode acarretar riscos para a saúde
materna que podem ser decorrentes do início tardio ou a não realização do pré-
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natal,o não seguimento das orientações e prescrições médicas, pela maior
incidência de hipertensão em primíparas e consequências de aborto inseguro,
podendo causar também riscos para a saúde da criança, como por exemplo, a
prematuridade, baixo peso ao nascer e mortalidade neonata. OBJETIVO:
Promover educação sexual com adolescentes. METODOLOGIA: Trata-se de uma
pesquisa-ação de abordagem qualitativa com adolescentes com idades de 15 a
17 anos do grupo PROJOVEM (Programa Nacional de Inclusão dos Jovens) do
CRAS do bairro Parque Silvana I na cidade de Sobral. O ProJovem Adolescente,
de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Brasil, é um serviço
socioeducativo continuado de Proteção Básica de Assistência Social, entendido
como direito. Portanto, ele afiança a segurança de convívio e promove o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; favorece o protagonismo dos
jovens; e tem como pilares a matricialidade sócio-familiar e territorialidade da
oferta. A pesquisa ação, apontada por Thiollent (1992), é uma estratégia
metodológica da pesquisa social onde há uma ampla explícita interação entre
pesquisadores e pessoas implicadas na situação investigada; dessa interação
resulta a ordem de prioridades dos problemas a serem averiguados e das
soluções a serem encaminhadas de sob forma de ação concreta.4 A formação foi
previamente planejada e pautada na resolução 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde em que se preservou os direitos e interesses de todos os sujeitos
participantes da ação educativa. A oficina dispôs de aulas expositivas realizada
com slides, nos quais explicamos sobre os fatores influenciadores da gravidez na
adolescência, sobre a importância das adolescentes gestantes terem o apoio da
família e do parceiro, para que a gravidez não se torne indesejada, e também
falamos sobre as consequências de um aborto para a mãe e para o bebê,
também utilizamos vídeos relacionados à temática, filme, dinâmicas, falamos
sobre os métodos de prevenção e explicamos sobre a tabelinha. RESULTADOS
A oficina ocorreu no mês de maio de dois mil e onze, a qual foi ministrada por
alunas do Curso Enfermagem do 5° período. A populaç ão foi composta por trinta
adolescentes participantes do grupo PROJOVEM do CRAS do bairro Parque
Silvana I na cidade de Sobral. Fizeram parte da oficina 14 jovens, dentre eles, 12
mulheres e 2 homens, com idades de 15 a 17 anos. Inicialmente, falamos sobre
as principais causas de uma gestação na adolescência, falamos sobre a
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importância dos jovens terem uma educação sexual bem embasada para uma
boa formação do comportamento, a importância de terem um bom diálogo com a
família para que recebam total proteção e apoio da mesma. No segundo momento
falamos sobre as formas de prevenção (mostramos como se utiliza o método da
tabelinha), quais os devidos cuidados que devem ser tomados, falamos sobre os
riscos que a mãe e a criança possam apresentar caso a mesma decida realizar
um aborto. No terceiro momento colocamos vídeos de depoimentos de mães que
tiveram

uma

gravidez

na

adolescência,

posteriormente

colocamos

um

documentário que contava sobre a vida de adolescentes que moravam na favela,
sob o aspecto de mostrar como suas vidas sexuais eram banalizadas, e fizemos
uma dinâmica, na qual demos um ovo para cada participante, pedimos para que
eles passassem uma semana com eles em casa, cuidando dos mesmos, como se
cuidassem de um filho, para que no próximo encontro eles relatassem como foi a
experiência. CONCLUSÃO: Constatamos que aqueles jovens tiveram uma
percepção de como a responsabilidade inerente à função de criar um filho é
exorbitante, pois através de relatos sobre a experiência do cuidado de um ovo,
com todo zelo como se fosse filho deles, percebemos que os mesmos não
estavam preparados para tal incumbência, pois eram muito jovens e não tinham a
percepção da grandiosidade da missão que teriam que enfrentar. A adolescência
é uma fase de mudanças e descobertas, principalmente quando o assunto é
sexualidade, contudo, faz-se necessárias várias práticas de cuidados e
ensinamentos para que o público jovem seja efetivamente alcançado.
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Introdução: A Política de Saúde brasileira está fundamentada na Constituição
Federal de 1988, que fixou os princípios e diretrizes para a atenção à saúde no
País, prestada por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS). Tal sistema tem
como princípio básico o acesso universal e igualitário às ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde, integradas em uma rede regionalizada e
hierarquizada de prestação de serviços, sob a responsabilidade dos três níveis de
governo: federal, estadual e municipal. A saúde como um direito situa-se dentro
de um contexto amplo, influenciada por inúmeros determinantes sociais e
interligada a outros setores como educação, lazer, segurança, entre outros(1). O
Estado deve instituir políticas de apoio às famílias vulneráveis, as quais devem
ser reconhecidas como sujeito de direitos, visando atingir objetivos prioritários da
promoção da saúde no desenvolvimento humano, tais como a minimização da
pobreza, o acesso à educação, saúde, alimentação, moradia e proteção integral
1
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às crianças e adolescentes(2). A promoção da saúde surge como importante modo
de reestruturar a atenção a saúde quando busca o ideal biológico na relação entre
saúde e doença, mediante a proposta do olhar integral sobre o indivíduo,
contemplando não apenas na instância física, mas também nas esferas sociais,
culturais, econômicas e psicológicas(3). Entretanto, a integralidade da atenção visa
promover um atendimento voltado aos problemas de saúde individuais e
coletivos, cuidando da qualidade de vida das pessoas, não apenas do tratamento
das doenças, principalmente quando nos referimos a patologias crônicas que
necessitam cuidados de forma holística. A Mielomeningocele (MMC) trata-se de
uma patologia congênita e complexa, que compromete vários sistemas e órgãos
necessitando de tratamento e cuidados contínuos durante toda sua vida. A MMC
é a forma mais prevalente de malformação complexa do tubo neural, situação em
que ocorre o fechamento incompleto do tubo neural embrionário(4) e sendo assim,
estas crianças necessitam de acompanhamento por diversas especialidades nos
serviços de saúde gerando, em sua grande maioria, certo transtorno

gerado

pelas dificuldades quanto à acessibilidade para o tratamento e seguimento da
patologia, nos serviços ambulatoriais e de reabilitação. É fundamental que as
doenças crônicas e suas estratégias de cuidado integral estejam entre os pontos
de análise da situação de saúde e de proposição de políticas de todas as esferas
de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Para redução de encargos da
doença crônica são necessárias ações que priorizem os fatores determinantes e
condicionantes da saúde individual e coletiva, elaborando políticas públicas
orientadas pela ótica da integralidade e adequadas às realidades de cada região
de saúde(5). Objetivo: Identificar a acessibilidade das famílias de crianças com
mielomeningocele aos serviços de saúde com enfoque na promoção da saúde.
Metodologia: Desenvolveu-se um estudo exploratório, descritivo com abordagem
qualitativa, realizado em um Hospital público de nível terciário referência em
atendimento pediátrico na cidade de Fortaleza – Ceará.

Fizeram parte da

amostra dez famílias de crianças portadoras de mielomeningocele que faziam
acompanhamentos periódicos de seus filhos em consultas no ambulatório de
neurocirurgia da instituição pesquisada. A coleta de dados foi realizada durante o
período de maio a julho de 2010, por meio de entrevistas semi-estruturadas a
partir de formulários previamente elaborados e da observação assistemática com

1102

registros em diário de campo que permitiu detalhar as informações destas
famílias. Os dados foram posteriormente organizados e interpretados seguindo o
modelo da análise de conteúdo de Bardin. O presente estudo foi realizado após
aprovação pelo Comitê de Ética da instituição através do parecer nº 067/2011.
Resultados: Os depoimentos dos integrantes do núcleo familiar expõem as
dificuldades quanto à acessibilidade que enfrentam e suas preocupações com a
recuperação e manutenção da vida destas crianças. São destacados diversos
aspectos, como o acesso ao tratamento, o transporte para chegar ao local da
consulta e até mesmo à consulta com o especialista, conforme demonstrado nos
depoimentos: [...] Quando é dia da consulta tem ônibus, mas é difícil, ela não
chega no horário certo, pra pessoa vir pra cá[...](F1).[...] Começou a fazer o
tratamento com sete anos de idade. Quando eu cheguei aqui as dificuldades eram
muitas, porque dava muito trabalho, é muito difícil o problema que ele tem
[...](F5). [...]Quando ele nasceu não encontrava vaga de jeito nenhum, só
encontrei através da Geneticista , aí eu falei com ela e ela conseguiu. Ele foi ser
operado com seis dias [... ] (F7). O nascimento de uma criança com doenças
crônicas,

como

a

MMC,

exige

da

família

diversos

retornos

para

acompanhamentos freqüentes e possíveis internamentos dependendo da sua
condição de saúde. Percebemos através dos relatos que a acessibilidade destas
famílias aos serviços de saúde torna-se cada vez mais difíceis devido ao fato de
necessitarem de transportes para deslocamento até a capital do Estado, uma vez
que grande parte procede de municípios distantes. Nessa dimensão, está à
importância da integralidade dos diversos níveis de atenção do sistema de saúde,
no qual o acesso e a resolutividade são palavras-chave e que ganham espaço as
chamadas linhas de cuidado. Estas linhas constituem-se em políticas de saúde
matriciais que integram ações de proteção, promoção, vigilância, prevenção e
assistência, voltadas para as especificidades de grupos ou às necessidades de
pessoas com doenças crônicas, especialmente às crianças. As doenças crônicas
na infância requerem um custo elevado, tais como os custos de transporte,
medicamentos, telefonemas para marcação de consultas de retornos nos serviços
de saúde e dietas especiais. Entretanto, os achados evidenciaram que a maioria
destas famílias tem uma renda inferior a um salário mínimo, o que torna ainda
mais difícil o custeio das despesas tanto para o acesso aos serviços de saúde
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quanto para a assistência da criança de forma geral. Conclusão: Percebemos
que são diversas as dificuldades enfrentadas pelas famílias de crianças
portadoras de MMC no que se refere ao acesso aos serviços de saúde o que
evidencia a falta de priorização das políticas públicas à estes pacientes, podendo
agravar ainda mais a situação de saúde destes. Para promover a saúde
contemplando o princípio da Universalidade é necessário que sejam ofertadas a
essas crianças ações e serviços de saúde, abrangendo políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos como os
fatores condicionantes de uma boa saúde, dentre eles a alimentação, moradia,
saneamento básico, meio ambiente, educação, transporte, lazer, entre outros.
Referências: 1. Badziak RPF, Moura VEV. Determinantes Sociais da Saúde: Um
conceito para efetivação do Direito à saúde. Rev. Saúde Públ. Santa Cat. 2010;
3(1): ISSN: 2175-1323. 2. Gomes MA, Pereira MLD. Família em situação de
vulnerabilidade social: uma questão de políticas públicas. Ciência & Saúde
Coletiva. 2005;10(5):357-63. 3. Brasil. Portaria nº 373, de 27 de Fevereiro de
2002, Brasília. Ministério da Saúde, Brasília, 2002. 4. Pinto NC, et al. Estudo
piloto em neonatos utilizando o laser de baixa intensidade no pós-operatório
imediato de mielomeningocele. Einstein. 2010; 8(1 Pt 1):5-9. 5. Brasil. Portaria
399/ Gabinete do Ministério, de 22 de Fevereiro de 2006. Diretrizes Operacionais
do Pacto pela Saúde. Ministério da Saúde, Brasília, 2006.

Descritores: Mielomeningocele; Acessibilidade; Criança; Família

Área temática: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente
e família.
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ACESSIBILIDADE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
DEFICIÊNCIA EM PARQUES PÚBLICOS E PRIVADOS
Prokopowitsch MM1; Silva SC1, Cortez JCA2.
INTRODUÇÃO: O termo deficiência corresponde a alterações apenas no nível
do corpo, enquanto o termo incapacidade seria bem mais abrangente,
indicando os aspectos negativos da interação entre um indivíduo (com uma
determinada condição de saúde) e seus fatores contextuais (fatores ambientais
ou pessoais). Um indivíduo pode apresentar uma deficiência (no nível do
corpo) e não necessariamente viver qualquer tipo de incapacidade. Em
contrapartida, uma pessoa pode viver a incapacidade sem ter nenhuma
deficiência, apenas devido ao estigma ou preconceito2. Segundo estimativas da
Organização Mundial de Saúde, existem cerca de 610 milhões de pessoas com
deficiência no mundo4. No Brasil, segundo o Censo realizado em 2000 pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem 24,5 milhões de
brasileiros portadores de algum tipo de deficiência3. Dentre esses milhões de
pessoas portadoras de deficiência, grande parte é composta por crianças e
adolescentes. Estes enfrentam inúmeras barreiras diariamente, sendo uma
delas a barreira arquitetônica urbanística em parques (públicos e privados). As
barreiras arquitetônicas urbanísticas são aquelas existentes nas vias públicas e
nos espaços de uso público. Devido a essas barreiras enfrentadas pelos
portadores de deficiência, muito vem se falando em acessibilidade, conceituada
pelo Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, Capítulo III, Art. 8, como a
possibilidade e a condição de alcance para utilização, com segurança e
autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das instalações
e equipamentos esportivos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e
meios de comunicação, por pessoas portadoras de necessidades especiais1.
Apesar de a acessibilidade ser um termo em alta atualmente, pouco se fala da
acessibilidade para crianças e adolescentes em parques (públicos e privados),

1 Alunas do 8° semestre do Curso de Graduação em En fermagem do Centro Universitário São Camilo
2 Mestre e Docente do Centro Universitário São Camilo
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desconsiderando assim, a importância do brincar e da interação social para o
seu desenvolvimento biopsicossocial. Um fator que pode ser tão ou até mais
limitador do que o próprio distúrbio está diante os fatores ambientais,
decorrentes a barreiras sociais, que ocorrem como resultado da imposição dos
valores e crenças dos outros, impossibilitando suas interações sociais e às
limitações físicas do ambiente, diminuindo o acesso destas crianças à
recreação e lazer.5. Se para uma criança sem deficiência já é importante o
brincar, principalmente ao ar livre, para a criança deficiente, a importância é
ainda maior, pois além de ser um modo de lazer é também uma forma de
reabilitação por contribuir para o desenvolvimento emocional, trazendo um
equilíbrio entre tensão e satisfação5. Apesar de existirem leis que regem os
direitos da criança, do adolescente e do deficiente, estas ainda são pouco
conhecidas pela população quando não, totalmente desconhecidas. Sendo
assim, estas crianças e adolescentes, além de lidarem com as barreiras
impostas pela sociedade, ainda têm de lidar com a falta de informação e
orientação da população e da própria família. OBJETIVOS: Verificar o
conhecimento dos pais e/ou cuidadores de crianças e adolescentes portadores
de deficiência quanto aos meios para a acessibilidade aos parques públicos e
privados da cidade de São Paulo e Identificar os meios para acessibilidade ao
lazer para crianças e adolescentes com deficiência em parques públicos e
privados da cidade de São Paulo. MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa
descritiva exploratória. Participaram do estudo 29 pessoas ( mães, pais e
cuidadores) das crianças e adolescentes que frequentam uma Instituição
Beneficente localizada na região sul da Cidade de São Paulo. É uma
Associação Filantrópica, sem fins lucrativos, que vem desenvolvendo
programas de educação, habilitação, reabilitação e inclusão para pessoas com
deficiência dentro do Programa Desenvolvimento Integral das Potencialidades
da Criança Excepcional. A pesquisa foi realizada entre os meses de junho e
julho de 2011. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um
questionário com 22 perguntas abertas e fechadas que foi preenchido pelos
pais e/ou cuidadores. Este instrumento foi aplicado dentro do espaço físico da
instituição, numa sala adequada cedida pela mesma, durante o tempo em que
os pais e/ou cuidador aguardavam a criança ou o adolescente na realização
das terapias. A fim de assegurar os aspectos éticos, a pesquisa foi submetida e
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aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário São Camilo,
protocolo nº 03/011 e mediante a assinatura dos participantes do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Após a coleta dos dados, foi realizada a
análise dos resultados no programa Excel, sendo estes apresentados em forma
de gráficos e tabelas expressos em frequência absoluta e relativa.
RESULTADOS: Analisando o grau de parentesco do entrevistado com a
criança/adolescente, encontramos 25 mães (86%), 02 pais (7%) e 02
cuidadores (7%). Nota-se que há uma prevalência maior de mães que
acompanham as crianças/adolescentes às terapias. Com relação à faixa etária
das

crianças/adolescentes,

observou-se

que

há

maior

incidência

de

adolescentes, 24 (67%). Há uma prevalência maior de crianças/adolescentes
do sexo feminino, 17 (58,62%). De acordo com o levantamento 18 (62%) das
crianças/adolescentes do estudo têm Paralisia Cerebral. Ao fazermos o
comparativo com relação ao profissional que informou à família sobre a
deficiência e o que a orientou, o neurologista foi o mais citado nas duas
situações com um total de 27 (37%). Em nenhum momento o enfermeiro ou
outros profissionais da enfermagem foram citados nos questionamentos. Ao
perguntarmos: “o que entende ao ouvir falar a palavra acessibilidade?”, 10 dos
entrevistados (34%) não souberam responder a pergunta. Ao serem
questionados se acreditam que a criança/adolescente é capaz de conviver em
sociedade e contribuir nas atividades em grupo, 22 (76%) disseram que sim
enquanto 07 (24%) disseram que não. Os entrevistados foram perguntados se
percebiam muito o preconceito por parte das crianças e adultos que não são
deficientes. Com relação às crianças, 23 responderam que sim e 06
responderam que não. No caso dos adultos 21 responderam que sim e 08
disseram que não. Dos 29 entrevistados, 26 acreditam que o brincar é um
direito da criança e apenas 07 disseram conhecer a lei. Ao todo 20 (69%)
afirmaram levar a criança/adolescente em parques públicos e apenas 02 (7%)
disseram que haviam levado em um parque privado. Para fechamento do
questionário, perguntamos aos entrevistados quais as informações que eles
gostariam de receber sobre os parques ou locais de lazer para que a
criança/adolescente possa brincar e se divertir. Dos 29 entrevistados, 10 (34%)
não souberam responder a questão. CONCLUSÃO: Concluiu-se que apesar de
ser um assunto muito comentado, a maioria das pessoas não soube definir o
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que é acessibilidade, além de desconhecerem uma lei que as favorece. Ainda
são inúmeras as barreiras arquitetônicas urbanísticas e sociais enfrentadas
pelos portadores de deficiência, portanto, há muito que se fazer para garantir
essa acessibilidade tanto nos parques públicos como nos privados, a fim de
aumentar o acesso destas crianças à recreação e ao lazer. Um ponto
alarmante foi o índice de preconceito que os entrevistados referiram,
principalmente com relação às crianças. Percebemos que a sociedade precisa
saber como lidar com as pessoas especiais e saber aceitar as diferenças; os
direitos das crianças e adolescentes com deficiência devem ser respeitados e
cumpridos; e o profissional enfermeiro-cidadão deverá estar sempre atento às
mudanças das leis e aos problemas sociais para dar um caminho para a
população na resolução deste problema.
REFERÊNCIAS
¹ Brasil. Decreto 5.296 de 02 de Dezembro de 2004. Presidência da República,
Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos. [citado 26 set 2010]. Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2004/Decreto/D5296.htm#art71.
² Di Nubila HBV, Buchalla CM. O Papel das Classificações da OMS - CID e CIF
nas Definições de Deficiência e Incapacidade. Rev. Bras Epidemiol 2008;
11(2):
324-35.
[citado
21
set
2010].
Disponível
em:
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415790X2008000200014.
³ IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico
2000: Características da População e dos Domicílios: Resultados do universo.
Brasil:
IBGE;
2000.
[citado
26
set
2010].
Disponível
em:
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2000/default_populaca
o.shtm.
4

Instituto ETHOS. O que as empresas podem fazer pela inclusão das pessoas
com deficiência. Coordenação Marta Gil. São Paulo: Instituto Ethos, 2002.
[citado
21
set
2010].
Disponível
em:
http://www.ethos.org.br/_Uniethos/Documents/manual_pessoas_deficientes.pdf
5

Santoro KFV, Monteiro CF. Terapia Ocupacional construindo possibilidades
para diversão e socialização de crianças com deficiência física em parques
infantis. Universidade do Vale do Paraíba, 2006. [citado 30 ago 2010].
Disponível
em:
http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2006/inic/inic/03/INIC0000672.pdf.

Descritores: enfermagem; crianças com deficiência; acesso à informação.
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ACIDENTES BIOLÓGICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Silva R1, Queiroz APS2, Calegari-Domênicis T3

Introdução: Os hospitais são estruturas complexas destinadas a prestar serviços
de saúde à população, contudo expõe riscos aos seus trabalhadores em especial
à equipe de enfermagem por estarem em contato direto na assistência ao
paciente e também devido ao tipo de procedimentos realizados. Estes
trabalhadores que atuam em hospitais estão expostos à ocorrência de acidentes
devido ao ambiente laboral, com potencial para contaminação por microrganismos
patogênicos provenientes de material orgânico, no contato direto com pacientes
ou artigos e equipamentos contaminados podendo acarretar doenças como a
Hepatite B, Hepatite C e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida- AIDS. Como
a enfermagem é a categoria profissional que constitui o maior contingente de
pessoas em uma instituição hospitalar, as investigações sobre acidentes de
trabalho são relevantes, pois as consequências são as licenças de saúde e, em
alguns casos, invalidez1. Objetivos: Identificar a ocorrência de acidentes de
trabalho com material biológico com trabalhadores de enfermagem de uma
unidade de terapia intensiva, o uso de equipamentos de proteção por esses
profissionais durante o acidente biológico e as condutas estabelecidas após o
acidente. Metodologia: Estudo quantitativo, transversal, realizado junto à equipe
de enfermagem da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas de
Uberlândia (HCU), através da aplicação de um instrumento estruturado:
Questionário sobre acidentes biológicos na unidade de terapia intensiva. Os
dados foram coletados no período de agosto de 2011, sendo incluídos todos os
funcionários da equipe de enfermagem que concordaram em responder ao
instrumento e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, e foram
excluídos os funcionários de férias, atestados e licenças. Esse trabalho foi
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de
1 – Enfermeira Especialista em Enfermagem em Cardiologia e Enfermagem em Unidade de Terapia
Intensiva. Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas de Uberlândia – Universidade Federal
de Uberlândia (HCU/UFU) – MG.
2 – Enfermeira Especialista em Educação no Ensino Superior. Gerente das Unidades Especiais do
Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU/UFU) – MG.
3 – Enfermeira Mestre em Ciências da Saúde – Faculdade de Medicina da Universidade Federal de
Uberlândia (FAMED/UFU). Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital de Clínicas de
Uberlândia (HCU/UFU) – MG.
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Uberlândia. Resultados e discussão: Caracterizando a equipe da unidade de
terapia intensiva, responderam ao questionário 55 funcionários, sendo 11
enfermeiros, 39 técnicos de enfermagem e 5 auxiliares de enfermagem; a maioria
é do gênero feminino (42/55), dado que reflete a equipe de enfermagem que se
expôs à acidente biológico estudada por Delarosa e Lautert (2009)1, em que a
predominância da equipe é feminina. Grande parte apresenta tempo médio de
atuação na unidade de 6-10 anos (23/55), seguida por tempo de 0-2 anos (13/55),
e podemos inferir que a equipe possui experiência em sua categoria na atuação
em unidade que assiste pacientes gravemente enfermos. Quando perguntados se
sofreram acidente biológico na unidade, 28 responderam que não e 27 se
acidentaram, porém alguns sofreram mais de uma exposição, totalizando 42
episódios de acidentes biológicos. Os valores encontrados sobre acidentes
biológicos com a equipe de enfermagem variam para cada estudo, sendo que no
trabalho de Oliveira et al. (2008)2, na equipe composta de técnicos e auxiliares de
enfermagem 82,7% (67) afirmaram não ter sofrido acidente de trabalho e 17,3%
(14) afirmaram ter se acidentado; no estudo de Nishide et al. (2004)3 houve 30
funcionários acidentados na equipe que respondeu ao questionário (68). O
material biológico mais frequente foi sangue, seguido por secreção endotraqueal,
urina e outros. As atividades desenvolvidas foram na maioria teste glicêmico
(15/42),

aspiração

de

secreção

endotraqueal

(8/42),

desprezo

de

secreção/material (5/42), reencape de agulha (3/42) e outros. O acidente
envolvendo sangue é referenciado por outro estudo2 em 93% dos casos, porém
as atividades de maiores valores no momento do acidente foram o descarte de
material cortante (6/16), reencape de agulha (4/16) e inserção de agulha no tecido
(2/16). No estudo de Nishide et al. (2004)3, o contato de sangue e excretas com
pele e mucosoas foi observado em 50% dos acidentes, sendo que aspiração de
secreção endotraqueal foram 3 em 30 casos e desprezo de secreção também em
3 dos 30 casos. Nas instituições de saúde há a constante ênfase nas medidas de
precaução padrão, com as recomendações para prevenir os acidentes biológicos
e enfoque no uso dos EPIs, o alerta para a manipulação cuidadosa dos
perfurocortantes, o não reencape de agulhas ou sua desconexão das seringas, o
descarte dos materiais em locais adequados4, porém ainda é possível observar
que essas recomendações ainda não são seguidas na sua totalidade As condutas
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pós-acidente incluíram comunicar a chefia para 16 funcionários, destes 14
também lavaram o local com água e sabão e apenas 8 fizeram a Comunicação de
Acidentes de Trabalho (CAT); 10 apenas lavaram o local com água e sabão; 1
funcionário só realizou o CAT. Dos que realizaram o CAT, 6 necessitaram usar
antiretrovirais. Isso mostra o descuido ainda por parte dos profissionais em não
notificarem o acidente de trabalho, que é um ato facultativo, e é esse
procedimento que respalda o trabalhador ao aparecimento de doenças tais como
o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e Hepatite C, e também por outro lado,
reflete a atitude de desconhecimento ou de menor atenção dos profissionais
quanto à gravidade dessas doenças5. É notório que não há na instituição uma
padronização das comunicações e acompanhamento dos acidentados, assim
como na pesquisa de Oliveira et al. (2008)2, em que a comunicação nos 50,2%
dos casos foi para a enfermeira responsável, feita a abertura de CAT e
encaminhamento para o serviço de controle de infecção hospitalar. Estavam
usando equipamento de proteção individual (EPI) no momento do acidente 20
funcionários, 6 declararam não estar em uso de EPI e 1 não respondeu. O uso do
EPI para a equipe de enfermagem é conduta a ser priorizada, pois não é possível
o controle de ambiente como um todo e várias das situações de atendimento ao
paciente oferecem riscos de acidente ao trabalhador, sendo levados em conta
também os riscos potenciais5. Conclusão: Apesar de todas as dificuldades
enfrentadas pelos trabalhadores de saúde, é fato que os hospitais devem
empreender esforços a fim de melhorar as condições de trabalho dos
profissionais de saúde. Foi elevado o número de acidentes com materiais
biológicos entre os trabalhadores da unidade de terapia intensiva e uma
expressiva subnotificação dos mesmos. Mesmo sendo uma equipe com
experiência na unidade, ainda acontecem acidentes, com destaque para a
realização do teste glicêmico como a principal atividade relacionada ao acidente.
Constatamos que o estudo alerta para a implantação de programas de educação
continuada, implementação de estratégias, protocolos, uso de dispositivos de
segurança, visando redução de acidentes e a segurança do profissional no
desempenho de suas funções laborais.
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ACIDENTES NA INFÂNCIA: UMA ANÁLISE DE ENFERMAGEM
ACERCA DA PRODUÇÃO BRASILEIRA
Alves SRS1, Favero L2

Introdução: O número de acidentes com crianças menores de 14 anos remete a
uma triste realidade mundial e, em especial nas últimas décadas, vêm sofrendo
um aumento considerável, consistindo em grave problema de saúde pública, em
virtude de ser, na grande maioria, passível de prevenção mediante esforços
conjuntos da família, equipe de saúde, grupos da sociedade e ações
governamentais eficazes(1). Nesse estudo, segue-se a definição preconizada pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o qual considera criança, a pessoa
com até doze anos incompletos e adolescentes aqueles entre doze e dezoito
anos de idade(2). Segundo Filócomo(3), o enfermeiro em decorrência da sua
formação, é um educador, e como tal, está apto para realizar programas
educacionais capazes de envolver pais e crianças por meio da conscientização da
necessidade de prevenção de acidentes e de orientações referentes em como
agir em caso do acontecimento de tal fatalidade. Além do que, as enfermeiras que
trabalham em ambulatórios, escolas e centros de saúde encontram-se em
posição mais propícia para a implementação de programas de prevenção. Outro
fator impactante na redução da ocorrência e da gravidade de possíveis acidentes
é a modificação do ambiente, de modo a torná-lo mais seguro. Essa é uma
medida de prevenção passiva de forte impacto, pois permite maior liberdade da
criança, sem intervenção imperiosa dos pais e/ou responsáveis(4). Para isso, a
adoção de comportamentos seguros por parte dos pais, responsáveis e
educadores,

além

da

orientação

e

prevenção

por

parte

da

equipe

multiprofissional, somados a políticas públicas que garantam o adequado acesso,
divulgação e acompanhamento das crianças em todas as suas faixas etárias, são
ações imprescindíveis para o controle do avanço desse agravo. Desta forma, a
1
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questão que norteou desse estudo foi: Como acontecem os acidentes na
infância? Objetivos: identificar os principais tipos, locais e causas de acidentes
na infância, e caracterizar a faixa etária predominante de cada um deles.
Metodologia: Trata-se de revisão integrativa da produção científica da
Enfermagem brasileira acerca da temática dos acidentes na infância, em que,
para tal, seguiram-se os passos preconizados por Ganong(5), a saber: 1. seleção
da questão temática ou questão problema; 2. estabelecimento dos critérios para a
seleção da amostra; 3. representação das características da pesquisa original; 4.
análise dos dados; 5. interpretação dos resultados; 6. apresentação da revisão.
Desse modo, após a definição da questão norteadora, determinaram-se os
seguintes critérios de inclusão: artigos decorrentes de publicações compreendidas
entre o período de Janeiro de 2005 a Julho de 2010; artigos que se referiam ao
tema proposto; artigos completos publicados em periódicos nacionais e indexados
nas bases de dados selecionadas; publicados em português; originárias do Brasil
e disponíveis eletronicamente. Os critérios de exclusão foram: resumos, editoriais
e cartas ao leitor, teses, dissertações e monografias, artigos repetidos nas bases
de dados selecionadas, artigos indisponíveis na íntegra em bases online e artigos
publicados em outros idiomas ou originários de outros países de língua
portuguesa. A coleta de dados foi realizada no mês de Setembro de 2010, por
meio da busca eletrônica em bases de dados online. O levantamento do material
ocorreu a partir da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os descritores utilizados na
busca foram: acidentes, criança, prevenção de acidentes, acidentes por quedas,
acidentes domésticos, acidentes de trânsito, além da palavra infância (devido este
não ser considerado um descritor pelos Descritores em Ciências da Saúde
[DeCS] da BVS). Os seguintes agrupamentos foram realizados para a coleta de
dados: Prevenção de acidentes x infância; acidentes x infância; acidentes por
quedas x infância; acidentes domésticos x infância; acidentes de trânsito e
criança. A busca inicial resultou em 297 produções que sofreram avaliação dos
títulos e dos resumos. Com base nos critérios de inclusão e exclusão
mencionados, foram excluídas 284 produções. Sendo assim, 13 produções
tiveram seus textos completos analisados e compuseram a amostra total desta
pesquisa. Na base LILACS, foram encontrados 268 artigos, dos quais oito foram
selecionados. Na SciELO 16 artigos foram obtidos e três selecionados e na base
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BDENF 13 produções emergiram da busca, sendo apenas duas selecionadas.
Resultados: Para cumprimento da terceira etapa preconizada por Ganong(5),
elaborou-se um quadro com as características da pesquisa original, o qual, por
questões didáticas não será aqui apresentado. A quarta fase desta revisão
integrativa compreendeu a análise dos textos selecionados por meio de um
instrumento elaborado, que permitiu a obtenção de informações sobre a
identificação da produção, origem, local da produção, dados referentes ao autor
(profissão, titulação); e a publicação (ano de realização e de publicação do
estudo, cidade); base de dados em que foi encontrada, e dados característicos do
texto (tipo de estudo, metodologia adotada, sujeitos, coleta de dados, principais
resultados e considerações apresentadas). Apresenta-se a análise dos dados das
publicações analisadas, seguindo as etapas 5 e 6 anteriormente citadas. A
maioria dos artigos (5)3 foi publicada no ano de 2005, sendo pesquisados entre os
anos de 1999 a 2007. Quanto à formação dos autores das pesquisas, foram
encontrados

enfermeiros,

médicos

e

fisioterapeutas,

sendo

a

área

da

Enfermagem com maior representação (11). As categorias emergidas com base
nos resultados apresentados pelas produções selecionadas foram: Tipos mais
comuns

de

acidentes;

Descobrindo

os

principais

locais

de

acidente;

Acompanhante responsável pela criança no momento do acidente; Predominância
de gênero e faixa etária predominante. Foi possível verificar que os principais
tipos de acidentes infantis encontrados nos estudos são as quedas (7), seguidos
pelos acidentes de transportes (5), queimaduras (3), forças mecânicas
inanimadas (3), intoxicações (2) e as lesões autoprovocadas (2). Os afogamentos,
aspiração e traumatismos cefálicos decorrentes principalmente dos acidentes de
transporte são os principais mecanismos de trauma que causam mortes na faixa
etária pediátrica (8). O local de maior frequência de acometimento desses
acidentes foi a residência (6), estando a criança acompanhada por um familiar
responsável, em geral, os próprios pais (5). O gênero predominante foi o
masculino (9) e as crianças menores de cinco anos apresentaram a maior
incidência. As causas podem estar associadas pelas características e
desenvolvimento das crianças, pela fase evolutiva, como a imaturidade e a
3

Os números entre parênteses referem-se ao número de estudos encontrados acerca do critério
em análise.
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curiosidade, além de aspectos biológicos, como a estatura em relação ao
ambiente ou a supervisão inadequada da criança, fatos que podem contribuir para
a ocorrência de agravos à saúde desta. Há necessidade de participação dos pais
e educadores no processo de prevenção de acidentes infantis, além da atenção e
supervisão direta da criança, fazendo com que ela tenha a compreensão dos
riscos do ambiente que a envolve. Observa-se que as quedas, mesmo
predominando em todos os grupos etários, acometem em maior número as
crianças menores de três anos de idade, sendo responsável por alto índice de
internação. Já as queimaduras e força mecânicas inaminadas apresentam uma
tendência de redução com aumento da idade, enquanto os acidentes de
transporte e os demais tipos de acidentes apresentam aumento no número de
casos com o avançar da idade pela exposição ao ambiente externo. Conclusões:
Os riscos de acidentes estão relacionados ao ambiente ao qual a criança está
inserida e ao estágio de seu desenvolvimento neuropsicomotor. Assim, é
imprescindível a participação dos adultos responsáveis pela segurança e
educação dessas crianças, sendo também de suma importância enfatizar a
necessidade de compressão acerca da prevenção de acidentes na infância junto
a família e sociedade em geral, implementando modificações no ambiente da
criança, realizando educação em ambiente escolar, cumprindo as leis de trânsito,
propondo segurança em locais de práticas de esporte e lazer, para assim
modificar os dados estatísticos de morbi-mortalidade. A Enfermagem, nesse
contexto, deve conhecer os aspectos bio-psico-socio-culturais da clientela
pediátrica e fortificar sua responsabilidade como detentora do cuidado, reforçando
ensinamentos junto à família e à sociedade no intuito de contribuir para a
prevenção e promoção da saúde da criança, do adolescente e da família. Porém
é imprescindível a abordagem de novos estudos que enfatizem como estratégia a
conscientização da população, para a prevenção de acidentes e o cumprimento
de leis específicas para a diminuição da morbi-mortalidade infantil.

Descritores: Acidentes; Criança; Prevenção de acidentes.
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ESCALPELAMENTO COM CRIANÇAS RIBEIRINHAS: UM RELATO
DE EXPERIÊNCIA

AUTORES: Aben-Athar CYUP1, Ribeiro MA1.

Introdução: A região amazônica detém exuberante floresta e rios, que a fazem
famosa, sobretudo porque no seu interior está localizada a maior bacia
hidrográfica do mundo. Onde os rios possuem a responsabilidade de promover a
navegação, todos os dias, de muitas embarcações. Que se tornaram com o
passar do tempo o principal meio de transporte e lazer de toda a região
amazônica. Tais embarcações que antes, eram movidas somente a velas e
remos, hoje são equipadas com motores a óleo diesel. Utilizando-se da
improvisação, facilidade e falta de dinheiro para adquirir equipamentos melhores,
o ribeirinho deixa descoberto o eixo que gira a hélice do motor. Estes barcos, que
às vezes já são velhos e mal condicionados, possuem furos e pequenos orifícios
que possibilitam a entrada de água, no seu interior. Sendo o ato de tirar a água de
dentro do barco, um marco para o escalpelamento. Visto que devido à
aproximação com o eixo, os cabelos podem ser brutalmente arrancados do couro
cabeludo, pela força de sucção, provocando o escalpe seja parcial ou total. A
maior incidência se dá entre as mulheres, pelo fato de possuírem cabelos longos
e geralmente os manterem soltos. Outro fator relevante é a religiosidade,
igualmente decisivo para o não corte rotineiro do cabelo. O escalpelamento trás
consigo inúmeras “transformações” nas suas vítimas. Transformações essas, que
levam as mulheres ao isolamento sociocultural, e em geral ao desenvolvimento de
patologias psicológicas em virtude do trauma do acidente e da perda do cabelo
que é uma marca cultural da região amazônica. Sendo a prática de educação em
saúde no combate e controle do escalpelamento, deveras importante. Visto que
as ações desenvolvidas nas comunidades ribeirinhas, são meios de noticiar o

1

Acadêmico de Enfermagem da Escola de Enfermagem Magalhães Barata – Universidade do
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acidente e provocar a sensibilização das pessoas, em especial das crianças que
se tornaram as maiores vítimas deste infortúnio. Objetivos: O objetivo do
presente estudo foi identificar e analisar a importância das ações de educação e
prevenção desenvolvidas com crianças numa comunidade ribeirinha na cidade de
Belém/PA. Metodologia: O presente estudo consiste num relato de experiência
vivenciado por discentes do curso de graduação em enfermagem da Escola de
Enfermagem Magalhaes Barata – UEPA, que se sentiram motivados a fazer
ações de educação em saúde sobre o tema escalpelamento com crianças
ribeirinhas. Tal desejo nasceu após uma visita informal à comunidade ribeirinha
situada na margem do rio Guamá. Que possui uma grande quantidade de
crianças, onde estas fazem uso dos barcos como meio de transporte e de
diversão. Percebeu-se ainda que tanto as meninas quantos os meninos,
independente da idade, podiam manusear e controlar a pequena embarcação.
Sendo esta, uma forma de causar acidentes e maiores transtornos a vida das
crianças e seus pais. Por conta disso, formulou-se, uma ação social informal com
os ribeirinhos responsáveis pela comunidade. As atividades de prevenção e
educação foram realizadas em sete dias, com atividades programadas sempre
pela manha. As palestras eram feitas com uso de materiais ilustrativos, em
especial o álbum seriado. Fazia-se uso de técnicas e tecnologias, tais como
pinturas, desenhos, peças, teatro de fantoches, entre outros, para que as crianças
pudessem entender o que estava querendo ser transmitido. Resultados e
Discussões: O escalpelamento ocorre quando o cabelo é sugado pela grande
força de sucção produzida pelo eixo do motor que fica exposto dentro do barco,
fazendo com que os cabelos sejam arrancados violentamente do couro cabeludo.
Podendo ser classificado como escalpe total ou parcial, dependendo de onde o
cabelo for tracionado. No escalpe parcial o acidente pode afetar somente tecidos
moles ou em casos graves, chegar a expor os ossos do crânio. Já no total, a
lesão provoca efeitos em longo prazo, com distúrbios funcionais de pequenas e
grandes proporções. Muitas estruturas podem estar envolvidas, tais como: porção
cutânea da região frontal, pálpebras e orelhas. O que acaba acarretando
inúmeras consequências na criança, tanto a nível estético, quanto social e
psicológico. O principal, senão o único, meio de transporte é o barco. Que
atravessa os rios, furos e igarapés se tornando as ruas dos moradores dessa
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região. Toda família se envolve no processo de produção, desde as criancinhas
até os idosos, havendo, assim, à exposição aos perigos e riscos de acidentes
durante a viagem. No entanto esses barcos, em sua maioria, não seguem os
padrões de segurança, como o uso da proteção do eixo do motor. Tornando
então, as embarcações inseguras deixando todas as pessoas expostas, ao
escalpelamento. Onde qualquer mínimo descuido ou o simples ato de tirar água
do fundo do barco pode levar ao enroscamento do cabelo no eixo do motor.
Ocorrendo,

assim,

o

arrancamento

brusco

dos

cabelos,

muitas

vezes

acompanhado do coro cabeludo, orelhas e partes da pele do rosto da vítima,
levando-a a um trauma, por vezes, permanente. Sendo a falta de fiscalização e de
campanhas educativas a causa desse problema que assola a Amazônia. Por
conta disso, tornam-se importantes ações de prevenção e educação em saúde
que são realizadas, em especial nas comunidades mais atingidas com esta
mazela, a comunidade ribeirinha. Utilizando-se de meios variados, conseguiu-se
criar um ambiente alegre, colorido e propício para o bom andamento das
palestras. Utilizou-se de fantoches para a realização de peças e rodas de
conversas com as crianças. Além de desenhos e pinturas onde as mesmas,
podiam demonstrar o que entendiam sobre o assunto. Tanto as crianças quanto
os pais participaram, em horários diferentes das ações, as palestras educativas
sempre estavam de acordo com idade da plateia. Entendeu-se que a educação é
um meio de mobilização, onde o ser torna-se capacitado a analisar criticamente a
sua realidade. Independente da idade, se a educação gerar o mínimo de
sensibilização, esta provocará mudanças no indivíduo. Que serão satisfatórias,
na diminuição da incidência de crianças vítimas do escalpelamento nas
comunidades ribeirinhas da cidade de Belém. Conclusões: Foi possível, por meio
destas atividades, reconhecer a importância que devemos dar a este assunto tão
concreto nas nossas comunidades ribeirinhas e ao mesmo tempo tão abstrato nas
cidades grandes. Percebemos ainda que o escalpe trás consigo uma série de
transtornos tanto físicos, quanto sociais e psicológicos às suas vítimas. Sendo
dessa maneira interessante a necessidade de se desenvolver apresentações de
educação em saúde que abordem tal assunto nas regiões ribeirinhas, e ainda
desenvolvam maneiras práticas de sensibilização principalmente das crianças,
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que são em maior número, as pessoas que mais sofrem com os transtornos
advindos do escalpelamento.

DESCRITORES: Educação em Saúde, Embarcações e Crianças.

REFERÊNCIAS:
Mota MA. A contribuição da fisioterapia no tratamento de vítimas de
escalpelamento. [Monografia de conclusão do Curso de Fisioterapia]. Pará:
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Fisioterapia, UEPA; 2000.
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AÇÕES DE ENFERMAGEM FRENTE À VIOLÊNCIA SEXUAL
INFANTIL EM CAXIAS-MA

Silva Neto BM¹, Pereira JFG¹, Queiroga RMA¹, Sousa TAV¹, Costa ACM².

Introdução: A violência sexual infantil constitui-se de um atentado ao direito à
integridade física e psicológica da criança agredida. Atentos a situação atual, em
que jornais, revistas, dentre outros meios de comunicação, vêm expondo a
questão do abuso sexual infantil e da atenção multiprofissional que é dada a
quem sofre tal violência averiguou-se a importância que o Enfermeiro, em
especial o da Atenção Básica, tem em proceder com os casos que se depara,
considerando que um dos principais papéis desenvolvidos por esta é justamente a
prevenção dos agravos. Identificando a importância desse profissional, é
interessante realçar a qualidade da assistência prestada pelos mesmos, pois se
percebeu que não existe uma disciplina que explore a veracidade desse tipo de
violência, tampouco se sabe como é a identificação e o tratamento das vítimas,
dando destaque para a criança, além de ser verificado o fato do município de
Caxias-Ma não possuir nenhum protocolo a respeito dessa temática. Baseado
nessa perspectiva este trabalho acomete a violência sexual infantil, a partir da
análise do seu contexto histórico, suas classificações em intrafamiliar e
extrafamiliar, os órgãos responsáveis pelo cuidado da criança agredido
sexualmente, bem como, o papel do setor saúde, representado pela figura do
enfermeiro da ESF, no processo de cuidado e acolhimento da vítima. Objetivo:
Verificar as ações desenvolvidas pelos Enfermeiros da ESF frente à violência
sexual infantil. Metodologia: O presente trabalho foi realizado na cidade de
Caxias – MA, o mesmo caracterizou-se por ser um estudo de natureza descritiva
e exploratória, com abordagem qualitativa, realizado por meio de entrevistas
semi-estruturaras com 12 enfermeiros de zonas urbanas e rurais, uma amostra
escolhida aleatoriamente de acordo com a saturação de dados. No roteiro das
entrevistas, continham perguntas referentes a atuações do enfermeiro frente à
violência

sexual

infantil,

alguns

aspectos

como

idade,

quantidade

de

atendimentos realizados e se os mesmos fizeram algum tipo de treinamento. As
1. Graduandos em Enfermagem da Universidade Estadual do Maranhão
2.
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falas colhidas nas entrevistas foram transcritas e selecionadas levando-se em
consideração o seu significado, a sua freqüência e sua importância. Mediante
autorização da Comissão de Ética da faculdade NOVAFAPI, processo CAAE nº.
0424.0.043.000-10 e o consentimento dos sujeitos do estudo foram iniciados os
levantamentos de dados, em que cada participante assinou um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da resolução n°
196/96 do Conselho Nacional de Saúde, para formalizar sua concordância com a
pesquisa. Resultados: Obteve-se com realização das entrevistas, uma serie de
informações que foram classificadas em categorias e subcategorias que
abordaram as seguintes temáticas: Ações do enfermeiro diante dos casos de
violência sexual infantil, a difícil arte de executar as ações de cuidado, fatores
intrínsecos que dificultam a execução das ações, fatores extrínsecos que
dificultam a execução das ações, deficiência na notificação, percepção e
resistência das partes envolvidas na violência sexual, relevância das ações
realizadas pelos enfermeiros no tratamento das crianças, descrição da
experiência, percurso da criança atendida na ESF de acordo com os relatos dos
enfermeiros e esquema das atividades realizadas. Com estes tópicos foi possível
observar que boa parte dos profissionais sabe realmente o que é o abuso sexual
infantil, como acontece e quem se precisa procurar quando este ocorre; no
entanto, não houve uma sistematização nas atividades relatadas. Os mesmos não
tiveram um direcionamento nas idéias, algo que é preocupante, pois quando a
vítima procura a assistência de saúde, necessita ser atendida de forma que haja
estabelecimento de um vínculo entre ela e o profissional que a atende. Os
referidos sujeitos puderam citar também, a ausência de disciplinas específicas na
suas universidades que abordassem melhor esse assunto, foi observado que as
instituições de ensino não estão capacitando devidamente os estudantes, para
que os mesmos estejam aptos a receberem uma vítima do abuso sexual. Ao
repassar às informações a respeito da violência sexual infantil, teoricamente, as
instituições de ensino estariam lançando para o mercado de trabalho,
profissionais capacitados a estarem intervindos nos casos de abusos que se
deparassem. Os sujeitos do estudo evidenciaram também a falta do município em
estar elaborando protocolos e realizando treinamentos, que os permitam maior
capacidade para intervirem nesse problema. A ausência de protocolos constitui
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um fator que impossibilitar a atuação sistemática do Enfermeiro, desta forma,
verifica-se a necessidade em estar elaborando protocolos, que busquem o
aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas. Os protocolos devem servir como
instrumento que dita os passos detalhados a serem tomados, para que as ações
prestadas sejam de qualidade, melhorando desta forma, o atendimento a criança
e a família vítimas da violência sexual infantil, outro ponto bastante discutido pelos
entrevistados foi a notificação, de acordo com relatos de alguns profissionais que
se depararam com crianças violentadas sexualmente, estes mencionaram não
terem realizado a notificação, por falta ficha suas unidades. Com base nestes
relatos fica exposta a necessidade das fichas de notificação serem distribuídas
periodicamente nas UBS, e não apenas nos hospitais e maternidades, como
foram identificadas através de relatos dos profissionais que atenderam em suas
UBS, crianças que passaram por esse tipo de agravo. Conclusão: Contudo As
respostas mostraram a realidade do município em relação à violência sexual
infantil, isto relacionando ao setor da saúde, em destaque para a Atenção Básica.
Os relatos obtidos puderam nos revelar, a carência do município em estar
proporcionando a ESF, possibilidade de tratamento das crianças violentadas
sexualmente; apesar deste estar de parabéns com realização das ações sociais
desenvolvidas para acolher e tratar estas crianças, a parte da saúde está de certo
modo negligenciada, já as universidades, pelo papel que estas representam como
formadoras de profissionais, deveriam estar mais atendas com caracterização da
violência em sua estrutura curricular, permitido a construção de profissionais
capazes de agirem de forma rápida, humana e eficiente, diante da violência
sexual infantil, assim sendo esta pesquisa poderá alerta ao município para a
necessidade de estar realizado treinamento com seus profissionais, para que eles
possam ser capazes de prestar um atendimento, com qualidade, a essas crianças
e que as universidades estejam atentas para a construção de profissionais mais
aptos a atuarem diante de situações de violência. Referências: CONANDA.
Construindo a Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes e o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes 2011 – 2020 Documento Preliminar para Consulta Pública-Outubro
de 2010. Conselho nacional dos direitos da criança e do adolescente. Disponível
em:
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PREVENÇÃO DE DIARRÉIA EM CRIANÇAS: REVISÃO
INTEGRATIVA DA LITERATURA.

Santos FS
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Mello DF2

INTRODUÇÃO: A proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno têm sido
uma estratégia relevante no setor saúde e outros setores sociais entre os
esforços mundiais para melhorar as condições de saúde das crianças. Os
benefícios do AM para as crianças estão ligados às menores taxas de diarréia,
infecções do trato respiratório, otite média e outras infecções, e menor
mortalidade por essas doenças em crianças amamentadas do que nas não
amamentadas(1).. No Brasil, inquéritos epidemiológicos estimam que 61% das
crianças sofrem desmame precoce(2). A diarréia é apontada como uma das cinco
patologias mais prevalentes em crianças menores de cinco anos no Brasil(3),
como a segunda causa de internação hospitalar infantil, precedida apenas pelas
infecções respiratórias, e responsáveis em 30 a 40% das vezes pelo
encaminhamento infantil ao profissional gastroenterologista(4). No que se refere
aos aspectos fisiopatológicos das diarréias, é sabido que nas crianças elas
causam

distúrbios

na

homeostase

hidroeletrolítica

gástrica

e

entérica,

caracterizados por diminuição da absorção e aumento da secreção entérica de
água e de eletrólitos e, conseqüentemente, grandes perdas fecais(5). Muitas das
questões relacionadas ao tema do aleitamento materno e diarréia são discutidas
na atualidade tornando importante descrever os fatores relacionados e aspectos
preventivos, identificando nos estudos as abordagens metodológicas e as lacunas
no conhecimento. Para ampliar as discussões sobre essa temática é relevante,
entre outros aspectos, a revisão da literatura na área da saúde com vistas a
1

Doutoranda do Programa de Pós Graduação de Enfermagem em Saúde Pública da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. E-mail: floriacys@usp.br

2

Professora Associada do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública da
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP. E-mail: defmello@eerp.usp.br
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contribuir para as reflexões do cuidado à saúde da criança no contexto da
atenção primária em saúde. OBJETIVO: O presente estudo teve como objetivo
identificar em periódicos nacionais e internacionais, publicados em português,
inglês e espanhol, no período de janeiro de 2000 a agosto de 2011, os estudos
realizados no Brasil relacionados a aleitamento materno e redução de casos de
diarréia em crianças menores de dois anos de idade, caracterizando as
intervenções de saúde mais utilizadas. METODOLOGIA: Esta investigação
configura um estudo descritivo, com base em uma revisão integrativa da literatura,
que é considerada um método de revisão amplo e pode ser realizada com
diferentes finalidades, entre elas para definição de conceitos, revisão de teorias
ou síntese do estado do conhecimento de um determinado tema. As etapas que
compõem essa revisão são: formulação da questão norteadora e objetivo da
revisão, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão dos artigos que
comporão a amostra, categorização dos estudos e organização das informações
coletadas, análise e interpretação dos resultados, discussão e apresentação dos
resultados, síntese do conhecimento e sugestões para futuras pesquisas. Este
trabalho consistiu de referências bibliográficas da área da saúde de estudos
realizados no Brasil sobre aleitamento materno e redução de casos de diarréia em
crianças menores de dois anos de idade a partir de bases de dados Lilacs, Scielo
e Pubmed, utilizando as seguintes palavras-chave: aleitamento materno e
diarréia, tanto no português como no inglês. Os critérios de inclusão da
composição da amostra foram: Artigos indexados nas bases de dados publicados
no período compreendido entre 2000 a agosto de 2011. Optou-se pela inclusão
de artigos publicados na íntegra, no português, inglês ou espanhol, mas o estudo
deveria ter acontecido no Brasil, de forma que retratasse somente a realidade
nacional. Outro critério envolveu a idade das crianças que variou até dois anos.
Foram excluídos os trabalho na modalidade de monografias, dissertações e teses,
trabalhos

publicados

que

não

estivessem

disponíveis

na

íntegra,

que

envolvessem crianças acima de dois anos e que tivessem sido publicados antes
de 2000, além de terem acontecido em outros países que não o Brasil, porque o
foco é relatar experiências brasileiras. Também foram excluídos os trabalhos que
usaram a pesquisa bibliográfica como fonte de informação. A questão norteadora
deste estudo é: Qual o conhecimento produzido sobre aleitamento materno e
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prevenção de diarréia em crianças menores de dois anos de idade no período
entre 2000 e 2011 nos estudos realizados no Brasil? RESULTADOS: Ao analisar
os dez artigos selecionados, cinco foram elaborados por pesquisadores da área
de medicina e cinco por pesquisadores da área de nutrição, algumas vezes com
parceria de outros profissionais da área da saúde. Quanto ao ano de publicação,
houve certa homogeneidade na distribuição dos artigos, apresentando um no ano
de 2001, um em 2002, dois em 2003, um em 2004, dois em 2005, um em 2006 e
dois em 2011. Em relação à língua de publicação, nove eram no idioma português
um em inglês. Quanto às características relativas ao tipo de estudo, um
apresentava estudo tipo transversal, dois estudo tipo coorte, dois ecológicos, três
caso controle, um estudo de caso e um ensaio de campo randomizado por
conglomerados. No Pubmed encontraram-se cento e dezesseis trabalhos, mas
apenas um atendia aos critérios da pesquisa. No Lilacs, encontraram-se cento e
cinco publicações, desses foram incluídos quatro. No Scielo, foram encontrados
vinte e três artigos e destes foram selecionados seis. Foram selecionados ao todo
dez trabalhos, já que um deles foi encontrado tanto no Lilacs como no Scielo.
Observou-se que a maioria dos estudos evidencia o aleitamento materno como
fator de importância na prevenção e proteção contra a diarréia nos menores de
seis meses, especialmente nas crianças em aleitamento exclusivo. Os resultados
sugerem que o aleitamento materno é uma prática importante para redução da
mortalidade pós-neonatal e da taxa de internação hospitalar por doenças
diarréicas e sintomas de morbidade respiratória na população de crianças com
menos de um ano de vida. Houve associação entre hospitalização por diarréia
aguda e más condições de vida, baixo peso de nascimento, déficit altura-idade,
ausência de aleitamento materno, desnutrição, desconhecimento materno sobre
como evitar a desidratação e sobre a utilidade dos sais de reidratação oral,
sugerindo que a falta de conhecimento das mães reflete a adversidade de sua
condição de vida, além dos fatores socioambientais também exercerem forte
influência na ocorrência de diarréia em menores de dois anos. Entre os estudos,
as orientações às mães durante consultas realizadas em centros de lactação e a
atualização em alimentação saudável se constituíram intervenções consideradas
efetivas na manutenção do aleitamento materno. CONCLUSÕES: Os estudos
mostram que a identificação precoce da diarréia é muito importante, assim como
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o estímulo, apoio e proteção ao aleitamento materno, com intervenções
educativas em relação ao estado nutricional e às práticas alimentares saudáveis.
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Resumo
Introdução: O tema Amamentação e sua relação com o desenvolvimento da
Síndrome Metabólica têm sido discutidos entre os profissionais e acadêmicos da
área da saúde, principalmente quando se trata de prevenção de doenças. Por
esse motivo, os acadêmicos inseridos em projetos oferecidos pela Faculdade de
Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, perceberam a
necessidade de aprofundar um pouco mais sobre este tema. Os projetos de
extensão: Apoiando a Amamentação na Baixada Fluminense, que desenvolve
ações de promoção da política de aleitamento materno; Gente Miúda: Parcerias
para Saúde da Criança nas Creches da IX R.A., que busca o acompanhamento
integral da criança no ambiente da creche para melhoria de suas condições de
saúde; e Promovendo a Vida, Prevenindo Riscos e Danos: O Cuidado
Humanizado em Saúde, que tem por objetivo contribuir para a melhoria da
qualidade de vida por meio de ações voltadas para a prevenção de riscos e
agravos não transmissíveis, fizeram uma articulação através de seus bolsistas,
voluntários e coordenadores no intuito de produzir um estudo relevante na
promoção da saúde e desospitalização da população. Quando a criança recebe
leite materno e/ou humano, diz-se aleitamento materno. Denomina-se exclusivo
quando o bebê recebe somente o leite materno e nenhum outro tipo de alimento
líquido ou sólido, com exceção de medicamentos, suplementos minerais e
vitaminas. Ao receber o leite materno ou humano complementados por alimentos
sólidos,

semi-sólidos

e/ou

outros

líquidos,

denomina-se

alimentação

complementar (BRASIL, 2007). Segundo Matos, Moreira e Guedes (2003),
Síndrome Metabólica é entendida por um conjunto de sinais e sintomas
caracterizados na associação entre obesidade, Hipertensão Arterial Sistêmica
(HAS), alteração do perfil lipídico e intolerância a glicose, ou Diabetes Mellitus. O
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Brasil tem vivido uma transição nutricional, com importantes alterações da dieta,
principalmente nas áreas de grandes centros urbanos, como o Rio de Janeiro. As
questões sócio-econômicas são fatores importantes para essa mudança, a
exemplo da inserção da mulher no mercado de trabalho acarretando dupla
jornada diminuindo o tempo de lactação (PARIZOTTO; ZORZI, 2008). Segundo
Ferreira et al. (2010), o aleitamento materno (AM) por mais de um mês de vida é
um fator de proteção contra o sobrepeso, e ainda, alguns compostos bioativos
como a leptina, presentes no leite humano, são responsáveis pela regulação da
saciedade. Quando são desregulados, através da introdução de outros leites ou
de grandes quantidades de proteínas, estimulam a secreção de insulina em
excesso e do fator de crescimento IGF1, aumentando a atividade de crescimento
e desenvolvimento do tecido adiposo. Fisiologicamente os reguladores endócrinos
e do hipotálamo sofrem ajustes durante a infância, principalmente nos primeiros
meses

de

vida.

Tais

mecanismos

fisiológicos

estão

suscetíveis

a

comprometimentos com o desenvolvimento do sobrepeso e obesidade na
infância. O hormônio leptina, produzido tanto no leite materno quanto no tecido
adiposo sinaliza ao hipotálamo sobre as reservas energéticas induzindo ou não a
saciedade. Com a queda na produção desse hormônio, há aumento da ingesta
alimentar. (LEAL et all, 2008). Devido aos fatores anteriormente relacionados, ao
longo dos anos, vem aumentando o índice de desmame precoce. Em
contrapartida a hospitalização por diabetes, hipertensão e dislipidemia, ainda se
faz presente na população brasileira de forma considerável. A partir destas
considerações definimos o problema a ser investigado: Existe influência da
amamentação na prevenção do desenvolvimento da Síndrome Metabólica?
Objetivos: Foi delimitado como objetivo de estudo identificar a relevância do
aleitamento materno na prevenção do desenvolvimento da síndrome metabólica
e/ou de cada doença e agravo que a compõe. Analisar o que as produções
científicas vislumbram com relação à amamentação na prevenção desses riscos e
agravos não transmissíveis. Observar se existe quantidade relevante de estudos
que possam afirmar tal benefício do aleitamento materno. Metodologia: Pesquisa
descritiva em abordagem quantitativa porque se trata de uma análise estatística
permitindo a mensuração de artigos, que ao relacionar amamentação a síndrome
metabólica, conferem ao aleitamento materno a capacidade de prevenção. Estudo
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oriundo do Projeto de Extensão intitulado: Apoiando a AmamentAÇÃO na Baixada
Fluminense, desenvolvido pela faculdade de enfermagem da UERJ, cujas ações
situam-se no âmbito da promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno,
buscando contribuir para mudança nos indicadores e para a melhoria das
condições de saúde das crianças. A metodologia foi norteada pelos princípios da
pesquisa bibliográfica. Foi realizada leitura atenta do título e resumo para seleção
de textos, sendo analisados 85 artigos e selecionados 18 focando nos termos
aleitamento materno, diabetes, hipertensão e obesidade. Para isto buscamos
todos os artigos sobre o tema em questão na base de dados da biblioteca virtual
em saúde. Após escolha dos textos de acordo com o tema, foram analisados os
resumos

para

identificar

aqueles

que

relacionavam

amamentação

ao

desenvolvimento de síndrome metabólica no lactente. Em seguida os dados
foram organizados e analisados em busca dos objetivos. Resultados: Foram
encontrados 18 artigos, dentre os quais dois sobre síndrome metabólica, três
sobre diabetes, nove sobre obesidade e/ou sobrepeso, um sobre hipertensão e
doenças vasculares, dois sobre estado nutricional e um sobre circunferência
abdominal. Em todas as publicações o aleitamento materno foi vislumbrado como
um fator de proteção contra os riscos e agravos supracitados. Embora todos
confirmem os benefícios do aleitamento materno, muitos afirmam o déficit de
publicações e estudos, principalmente os longitudinais. Conclusão: O aleitamento
materno exclusivo até os seis meses e complementar até os dois anos ou mais
possui diversas vantagens. Através do presente artigo pode ser considerado um
fator de proteção contra o desenvolvimento da síndrome metabólica. No entanto,
a quantidade de artigos que afirmam esta tese é reduzida, desta forma, se faz
necessário maior produção científica para desvendar as indagações, ainda
existente, sobre os mecanismos de ação fisiológica do leite materno no corpo
humano. Outra deficiência é a produção de estudos longitudinais, ou seja,
estudos que acompanham um determinado caso durante um período considerável
a fim de diminuir a margem de erros e obter maiores informações. Referências:
BRASIL. Ministério da Saúde. Promovendo o Aleitamento Materno. 2ª ed.,
revisada. Brasília, DF, 2007. FERREIRA,Haroldo da Silva; VIEIRA, Evla Darc
Ferro; JUNIOR, Cyro Rego Cbral; QUEIROZ, Marina DhandaraRodrigues.
Aleitamento Materno por trinta ou mais dias é fator de proteção contra sobrepeso
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vol.56,
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2010.
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Janaína; ZORZI, Nelci Terezinha. Aleitamento Materno: fatores que levam ao
desmame precoce no município de Passo Fundo, RS. O Mundo da Saúde São
Paulo. São Paulo. v.32.n.4.p.466-474.mai.2008. Disponível em: Acesso em: 20 jul
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Sindrome Metabólica. Pediatria São Paulo, 2008. Encontrado em: Acesso em: 15
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ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E A PREVENÇÃO DE
INFECÇÃO RESPIRATÓRIA: PAPEL DO ENFERMEIRO
*GUARESCHI APDF
**BERTI FS
** MONTANARI NRL
** RANIEIRI CB
**SOUSA MS

Introdução: Amamentação é o “ato ou efeito de aleitar, amamentar, alactamento,
criar a leite, oferecer o leite”, sendo que o período de aleitamento materno, é
exclusivo desde a primeira hora de vida até o sexto mês, sendo essa a forma
mais segura, eficaz e completa de alcançar crescimento e desenvolvimento
adequados de uma criança. Trata-se de um alimento completo que fornece água,
é isento de contaminação e perfeitamente adaptado ao metabolismo do bebê, rico
em fatores de proteção, além de ser grande aliado na afetividade entre mãe e
filho, auxilia no desenvolvimento cognitivo e psicomotor da criança. O aleitamento
materno, é considerado um fenômeno que vai além do biológico, sofre influência
de fatores políticos, econômicos, emocionais e sociais, decorrentes dos valores,
cultura e falta de conhecimento. O meio científico tem abordado as vantagens do
aleitamento materno ao binômio mãe e recém- nascido (RN), especificamente
para o lactente encontra-se: a nutrição adequada, por ter o aporte calórico
necessário para o desenvolvimento infantil; facilidade de acesso ao alimento,
devido ao baixo custo financeiro; benefícios psicológicos, pela influência na
manutenção do vínculo e proteção imunológica eficaz contra agentes causadores
de infecções. O enfermeiro neste contexto pode atuar através de ações
educativas sobre o aleitamento materno e a prevenção de infecções respiratórias,
para tanto, necessita de um arcabouço de conhecimento sobre teorias de ensinoaprendizagem. Para que a educação em saúde seja efetiva, é fundamental que o
enfermeiro seja um facilitador do aprendizado das famílias sobre o aleitamento
materno, respeitando suas crenças e valores, compartilhando o conhecimento
científico, buscando não só informar, mas propiciar um ambiente de aprendizado
em que as mães se conscientizem que este ato será benéfico para o filho.
Objetivo: Correlacionar o aleitamento materno exclusivo com a incidência de
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infecções

respiratórias,

evidenciando

o

papel

do

enfermeiro

educador.

Metodologia: O presente estudo constitui-se de revisão bibliográfica de artigos
identificados através da base de dados Lilacs (Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde) e Bireme (Biblioteca Regional de Medicina) e base
de texto Scielo (Scientific Electronic Library Online) e periódicos científicos
nacionais, disponíveis em bibliotecas tradicionais e virtuais. Após leitura criteriosa
dos textos, foram selecionados os artigos que continham o desfecho de interesse.
Como critérios de inclusão: artigos na integra com os descritores selecionados
com enfoque na assistência de enfermagem. Critérios de exclusão: artigos com
ano de publicação superior a 10 anos, pesquisas em animais, assuntos restritos
as determinadas regiões do Brasil e artigos que apesar de constar com os
descritores selecionados não possuíam foco na assistência de enfermagem.
Posteriormente, o material classificado foi submetido à análise de conteúdo,
modalidade temática através da ordenação dos dados que consta de leitura e
organização do material. Resultado: O leite materno oferece ao ser humano
proteção eficaz para o início da vida, abrangendo as necessidades orgânicas do
lactente como também proteção imunológica eficaz. Dessa maneira o leite
materno pode oferecer proteções contra infecções de vias aéreas superiores,
sendo elas: nasofaringite, faringite, amigdalite, gripe, otite média, síndrome do
crupe, laringite e epiglotite e também de vias aéreas inferiores: bronquite,
pneumonia e bronquiolite. Ressalta-se que uma das principais causas de óbito,
são as doenças respiratórias, atingindo menores de três anos, com predomínio
das pneumonias. As infecções respiratórias agudas (IRA) afetam freqüentemente
crianças menores, especialmente até dois anos de idade, pois são mais
susceptíveis aos agravos infecciosos, devido a sua imaturidade anatômica e
imunológica. A relação amamentação e infecções respiratórias, embora
prevalentes em lactentes ainda não foi suficientemente explorada e valorizada
pelos profissionais de saúde A amamentação muitas vezes precisa ser estimulada
por profissionais da saúde para que se mantenha por um tempo mínimo de seis
meses. Desse modo, torna-se imprescindível que o enfermeiro prepare a mãe
para desempenhar o papel de nutriz nesse período. Evidencia-se a relevância das
informações recebidas acerca dos benefícios do aleitamento materno para a
constituição da determinação das mulheres em amamentar, e para tomada de
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decisões acerca da duração do aleitamento exclusivo. Isto sugere que prover boa
informação sobre a amamentação contribui para suscitar o desejo de amamentar
e prevenir doenças respiratórias. O profissional de saúde tem importante papel
como educador, incluindo o aconselhamento da mãe, para incentivá-las a
amamentar, durante o pré-natal e primeiros dias e meses de vida, diminuindo a
prevalência de desmame precoce.

Pois, apesar do crescente incentivo ao

aleitamento materno, iniciado na década de 1980, o Brasil ainda registra baixos
índices de amamentação exclusiva ao sexto mês de vida da criança. O desmame
retira os benefícios oferecidos pelo leite materno, do ponto de vista social,
biológico e imunitário. Há um alto índice das infecções respiratórias agudas (IRA)
relacionadas ao aleitamento materno, à medida que ocorre o desmame precoce,
sendo considerada uma das causas mais comuns de morbimortalidade na
infância. É importante ressaltar que, a proteção contra mortes por infecções
respiratórias se mantém constante nos primeiros dois anos de vida. Assim, a
mortalidade por doenças infecciosas é seis vezes maior em crianças menores de
2 meses não amamentadas, diminuindo à medida que a criança cresce, porém
ainda é o dobro no segundo ano de vida. Conclusão: A revisão bibliográfica
apresentada neste estudo exibiu a relação do aleitamento materno exclusivo com
a incidência de infecções respiratórias, bem como a importância do enfermeiro na
educação das mães para a manutenção do aleitamento materno exclusivo,
adquirindo os benefícios ao binômio.
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ALEITAMENTO MATERNO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA DO
RECÉM-NASCIDO

Diaz, CMG1; Massirer, SA2; Speroni, KS3; Freitas, HMB de4; Costenaro, RS5

INTRODUÇÃO O contato precoce e o estímulo do aleitamento após o nascimento
na sala de parto são ações de promoção da saúde ao binômio mãe-filho, de forma
integral e humana, que deixam de ser praticadas em detrimento dos
procedimentos invasivos desnecessários, ainda praticados como rotina. A
humanização no parto, preconizado pelo Ministério da Saúde, inclui o contato
entre a mãe e o filho logo após o nascimento. Esta ação simples favorece o
vínculo e promove o aleitamento materno, ainda na sala de parto(1).
Aproximadamente dez milhões de crianças morrem por ano no mundo por causas
que poderiam ser evitadas se fossem amamentadas nos primeiros seis meses de
vida(2). No Brasil, apesar de pesquisas apontarem um declínio da mortalidade
infantil, a taxa ainda é considerada elevada em relação a alguns países da
América Latina. A mortalidade de recém-nascidos não amamentados vivendo em
países de Terceiro Mundo é relativamente cinco vezes maior do que crianças que
receberam colostro e o leite materno de suas mães. Na América Latina, o Brasil é
um dos países com menor prevalência de amamentação exclusiva, e que a
prática do aleitamento na primeira hora de vida é muito pequena(3). Trata-se de
uma temática relevante a ser debatida no meio profissional e acadêmico, pois
esta simples prática pode trazer mudanças no cenário que envolve o sucesso da
amamentação. Esta problemática instigou a realização deste estudo, que tem por
1
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objetivo relatar a experiência sobre a prática do aleitamento materno na primeira
hora de vida, em um hospital público de Santa Maria – RS. Pesquisa descritiva,
tipo relato de experiência, de natureza qualitativa, desenvolvida mediante
discussões teórico-práticas com membros da equipe de enfermagem da área
materna, de um hospital público de Santa Maria – RS. Em reuniões mensais, no
período de março a julho de 2010, a temática foi debatida a fim de mobilizar a
equipe para a prática do aleitamento materno na primeira hora de vida. As
reflexões foram realizadas a partir de referenciais bibliográficos sobre o tema e da
experiência prática do cotidiano da equipe de saúde da Maternidade. A
assistência à mulher e ao recém-nascido com o foco no aleitamento materno, na
primeira hora de vida apesar de estimulada pela Política de Humanização, ainda
deixa lacunas. Entre elas, a prática imediatista e intervencionista de alguns
profissionais ao recém-nascido a termo, sem complicações, na sala de parto,
restringindo o contato pele a pele da mãe com o seu filho. A amamentação na
primeira hora após o parto é de extrema relevância, tanto para a mãe quanto para
o bebê. Na mulher, estimula à produção láctea e a involução uterina, age de
forma contraceptiva nos primeiros seis meses após o parto, tem efeito protetor
contra a anemia, diminuindo hemorragias no puerpério imediato. Previne contra o
câncer de mama e ovários e tem efeito protetor contra fraturas e a osteoporose,
como também proporciona melhor recuperação de peso pré-gestacional. A
amamentação na primeira hora de vida fortalece o vínculo afetivo mãe/filho,
nutrindo seres em seus primeiros estágios de desenvolvimento e solidificando as
relações interpessoais, os vínculos e as condições que facilitam a sobrevivência e
a caminhada à maturidade(2). Para o recém-nascido, as vantagens de receber o
colostro nas primeiras horas de vida são inúmeras e garantem uma melhor
sobrevida ao bebê, pois estimula a eliminação mais rápida do mecônio por ser de
fácil digestão, previne contra a perda de calor, preservando as reservas de
carboidratos e facilita os ajustes metabólicos do recém-nascido. O reflexo de
sucção do bebê torna-se mais forte, contribuindo assim para a “pega eficaz”. Seus
efeitos benéficos se estendem ao decorrer da vida, pois o leite materno previne
contra doenças como a desnutrição severa, dermatites atópicas, rinite e alergias
em geral. Crianças amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida têm
oitos vezes menos probabilidade de desenvolver câncer até os 15 anos de idade,
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do que crianças não amamentadas. As leucemias e linfomas, tumores do
crescimento, diabetes mellitus, doenças digestivas, obesidade e doenças do
aparelho respiratório e urinário reduzem significativamente a prevalências em
crianças amamentadas(2). Neste contexto, o enfermeiro pode ser um facilitador do
aleitamento materno, juntamente com os demais integrantes da equipe de saúde,
possibilitando que o vínculo se estabeleça já na primeira hora de vida do bebê. A
mulher deve estar informada das vantagens do aleitamento materno e optar por
esta prática. Para levar adiante sua opção, ela precisa estar inserida em um
ambiente favorável à amamentação e contar com o apoio de um profissional
habilitado a ajudá-la e a orientá-la se necessário (4). A nutriz necessita do apoio da
família, da comunidade, dos serviços de saúde e do trabalho(2). Não basta
bombardear as puérperas de orientações sobre os benefícios e vantagens do
processo de amamentação. Estas devem ser implementadas desde o período que
antecede a gestação, ou seja, enfatizadas no pré-natal, pois mulheres
conscientes da importância desta prática, não medem esforços para amamentar.
A equipe de saúde, por sua vez, deverá acrescentar como prioridade em seu
plano de cuidados o incentivo ao aleitamento materno neste período e evitar
procedimentos prejudiciais. Os resultados obtidos nas discussões com o grupo de
estudo serviu de subsídios para uma reflexão acerca do incentivo ao aleitamento
materno, como também para repensar condutas que fazem parte da rotina
hospitalar, com o intuito de transformar esta realidade, por meio da sensibilização,
motivação e comprometimento dos profissionais da saúde. Considera-se
primordial que a equipe de saúde se empenhe em promover um ambiente
tranqüilo e favorável ao aleitamento materno na primeira hora após o parto,
atendendo as recomendações do Ministério da Saúde, pois tal prática é relevante
à saúde do binômio mãe-filho. É fundamental a participação dos profissionais na
perspectiva de construir caminhos que permeiam o processo de trabalho, pautado
nas políticas do Sistema Único de Saúde, incluindo a mulher como sujeito neste
processo. Atualizações constantes, oficinas e atividades grupais podem auxiliar a
equipe a motivar-se e disseminar uma assistência de qualidade. Ao promover
esta prática, a equipe de saúde contribui para o sucesso da amamentação,
evitando o desmame precoce e suas conseqüências prejudiciais à saúde da
criança.
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ALEITAMENTO

MATERNO:

VIVÊNCIA

DAS

NUTRIZES

NO

PROCESSO DE AMAMENTAÇÃO
Carvalho TVP1; Moreira, ZP2; Mourão Netto, JJ3; Almeida, EC4; Rocha, MLS5

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é de fundamental importância para a vida
da criança, considerado o melhor e mais completo alimento, o qual protege e
promove a saúde das crianças. A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o
Ministério

da

Saúde

recomendam

que

crianças

sejam

amamentadas

exclusivamente com leite materno até os 06 meses de idade. A importância da
amamentação é amplamente conhecida e se constitui em uma importante
ferramenta de promoção da saúde e valiosa para o recém-nascido, mãe e
sociedade. O leite materno tem como vantagens ser higiênico e prático, estando
em temperatura certa, não precisando ser preparado, portanto, não tendo risco de
contaminação. Também favorece o relacionamento mãe-filho, sendo este um
aspecto importante, o qual promove uma relação afetiva fundamental para o
desenvolvimento da criança. Várias doenças podem estar associadas quanto à
amamentação exclusiva é substituída por outros alimentos, como por exemplo, o
leite artificial, que ao se preparar e administrar envolve fontes contaminantes (sem
saneamento, água potável e educação sanitária), provocando doenças como:
agravos nutricionais, diarréia e mortes de crianças com menos de 1 ano de vida.
O aleitamento materno é de suma importância na vida de uma criança e
diferentemente do adulto, a criança não pode ser responsável pelo que come e o
que bebe, portanto, é fundamental para uma boa alimentação que a mãe tome
consciência de como o leite materno é importante e que a lactação é uma das
1

Estudante de Enfermagem Instituto Superior de Teologia Aplicada -INTA
2 Enf. Esp. em Programa Saúde da Família nas Faculdades Integradas de Patos – FIP;
3 Enf. Esp. em Atenção Integral à Saúde do Adolescente Universidade Estadual Vale do Acaraú UVA;
4 Enf. Esp. em Urgência e Emergência e Enfermagem do Trabalho nas Faculdades Integradas de
Patos – FIP
5 Enf. Graduada na Universidade Estadual Vale do Acaraú- UVA

1142

maneiras mais eficientes de atender os aspectos nutricionais, imunológicos,
psicológicos e o desenvolvimento de uma criança no seu primeiro ano de vida. O
ato de amamentar não envolve apenas a questão biológica, esta é permeada de
sentimentos como angústia, prazer, medo, carinho, dor, entre outros, cabendo
aos profissionais de saúde ter esta percepção e ser incentivador deste ato bem
como oferecer apoio emocional às puérperas e seus familiares. O interesse pelo
estudo surgiu a partir da observação de nutrizes quanto ao procedimento da
amamentação e queixas das mães referentes ao assunto em questão. Os
problemas em relação à amamentação mostra-se ligado a muitos aspectos como:
condições de vida, trabalho, bem como a uma série de idéias existentes sobre a
amamentação e com isso algumas mulheres realizam a prática da amamentação
seguindo ensinamentos de pessoas sem o conhecimento do assunto,
desvalorizando o leite materno e usando por muitas vezes o alimento artificial.
Outros pontos observados relacionam-se a “hipolactia”, principalmente em
primíparas, ferimento do mamilo; ansiedade materna; reflexo de sucção da
criança enfraquecida, entre outros problemas. OBJETIVOS: O trabalho teve como
objetivo principal conhecer a vivência das nutrizes sobre o processo de
amamentação. METODOLOGIA: O estudo trata-se de uma pesquisa do tipo
exploratória descritiva com abordagem quantiqualitativa realizada na UBS “Dr.
Carlos Fernandes de Carvalho” no município de Boa Ventura-PB. A população do
estudo foi constituída por 40 nutrizes atendidas na UBS, e que vivenciavam o
processo da amamentação. A amostra foi constituída por 50% das nutrizes (20)
que aceitaram participar da pesquisa. Foi aplicado um questionário com
perguntas subjetivas e objetivas após as mulheres terem assinado o termo de
consentimento livre e esclarecido. Foram seguidas as recomendações éticas
constantes na Resolução 240/2000 do Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem do Conselho Federal de Enfermagem, que refere à pesquisa
envolvendo

seres

humanos,

como

também

as

Diretrizes

e

Normas

Regulamentadoras para Pesquisa Envolvendo Seres Humanos contempladas na
Resolução número 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. RESULTADOS: Os
resultados revelaram que entre as nutrizes, 07 (35%) eram adolescentes; 06
(30%) tinham o ensino fundamental incompleto; todas afirmaram terem realizado
o pré-natal e a maioria tinha conhecimento quanto à importância de amamentar e
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amamentação exclusiva, porém não amamentavam exclusivamente os seus
filhos. Os dados também evidenciaram que 55% da amostra não amamentou
exclusivamente até os seis meses de vida da criança. CONCLUSÃO: Concluiu-se
que apesar das nutrizes terem conhecimentos quanto à amamentação o
desmame precoce ainda persiste. Isto evidencia a necessidade de uma mudança
na postura das equipes de saúde que devem voltar-se menos para um modelo
educativo pautado na transmissão de conhecimento e focar em modelos
educativos que provoquem realmente uma mudança de comportamento destas
nutrizes. Vale salientar que é no período pré-natal que todas as informações
devem ser transmitidas a futura mãe, pelos profissionais de saúde, preparando-as
para desenvolverem uma amamentação eficaz e garantindo um continuo
acompanhamento ao binômio, mãe-filho durante todo processo de amamentação.
O aleitamento materno oferece inúmeros benefícios, tanto para o crescimento e
desenvolvimento de lactentes, como para a mãe, criança e família, do ponto de
vista biológico e psicológico. Este estudo mostra a vivência das nutrizes no
processo da amamentação. A fundamentação do estudo foi desenvolvida com
base em um levantamento bibliográfico relacionado ao assunto, aleitamento
materno, programa do aleitamento materno e programa saúde da mulher.
Observemos durante a coleta de dados que apesar de muitas das entrevistadas
serem adolescentes e até inexperientes ao amamentar os seus filhos, colocavam
em prática, segundo elas, as orientações repassadas durante o pré-natal e
buscavam esclarecimentos, à medida que os problemas apareciam como
também, ajuda/apoio de familiares para solução dos mesmos. Apesar das
nutrizes receberem as devidas orientações, sobre a importância de amamentar,
nem sempre seguiam tais orientações, uma vez que ao apresentarem dificuldades
diante o processo, buscavam logo de imediato, outros alimentos para o seu filho,
sem que antes pudessem corrigir o problema, iniciando assim o desmame
precoce. Vale salientar, que é no período pré-natal que todas as informações
devem ser transmitidas a futura mãe, pelos profissionais de saúde, preparando-as
para desenvolverem uma amamentação eficaz e garantindo um continuo
acompanhamento ao binômio mãe-filho durante todo processo de amamentação.
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ALIMENTAÇÃO

E

SAÚDE:

SENTIDOS

ATRIBUÍDOS

POR

ADOLESCENTES ESCOLARES
Silva, JG.1
Teixeira, MLO.2
Ferreira, MA.3

Este estudo tem por objeto principal de avaliação a alimentação na
adolescência e como objetivos conhecer os saberes dos adolescentes sobre
alimentação saudável e identificar os alimentos comumente consumidos,
analisando-os segundo o que se considera ser uma alimentação saudável. As
preferências alimentares de cada um são formuladas desde a infância através
de sensações e experimentos que são oferecidos a criança através do tato,
sabor e odor. Tais preferências vão construindo sensações e significados de
representações físicas, sociais, psicológicas e culturais e que irão moldar o
comportamento alimentar de toda uma vida¹. A relação da educação nutricional
com a promoção da saúde enfatizados por uma das diretrizes da Política
Nacional de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde “promoção de
práticas alimentares e estilos de vida saudáveis².Sabe-se que as práticas
alimentares inadequadas são cada vez mais frequentes em adolescentes,
sendo o seu padrão alimentar caracterizado pelo consumo excessivo de
refrigerantes, açúcares e fast foods e reduzida ingestão de hortaliças e frutas.
Também se torna preocupante a adoção de dietas monótonas ou novos
modismos alimentares como, por exemplo, a exclusão de algumas refeições
diárias³. Para elaboração deste estudo foi utilizado como metodologia de
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pesquisa o método convergente-assitencial, com aplicação da técnica de
entrevista individual, com um questionário misto semi-estruturado, com
questões

fechadas

que

buscaram

informações

sobre

os

alimentos

cotidianamente consumidos e aqueles que fazem parte do gosto dos
adolescentes e questões abertas as quais tinham a finalidade e descrever os
saberes dos adolescentes sobre uma alimentação dita como saudável. Neste
contexto a produção dos dados foi orientada partir deste questionário, para
responder às questões da pesquisa. A aplicação do instrumento foi feita de
forma individual e contou com duas etapas: na primeira, o instrumento foi
entregue aos adolescentes para que os mesmos pudessem responder às
perguntas fechadas, marcando as opções de respostas no próprio instrumento.
As questões do instrumento respondidas nesta etapa eram fechadas e visaram
acessar os hábitos cotidianos dos adolescentes no que tange à sua
alimentação com vistas a conhecer os alimentos que consomem, os que
gostam e que tipos de alimentos consideram saudáveis. Na segunda etapa, as
questões abertas exploraram os saberes, em termos de opiniões, definições e
representações, sobre o que para eles seja uma alimentação saudável e as
relações dos alimentos com a saúde. Esta etapa foi desenvolvida com a
aplicação da técnica de entrevista, na qual o pesquisador estabeleceu o
diálogo com o adolescente dirigindo-lhe as perguntas, sendo todo este diálogo
registrado por meio eletrônico. Destaca-se que esta pesquisa se vincula ao
projeto integrado intitulado “Saúde do adolescente: implicações para o cuidado
de enfermagem”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem Anna Nery (EEAN) e Hospital Escola São Francisco de Assis
(HESFA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), protocolo número
077/07. Portanto, seguiu-se o preconizado pela Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde que trata de pesquisas com seres humanos. Os dados
coletados sofreram dois tipos de análise: às respostas às questões fechadas
foram aplicadas regras de contagem simples com o intuito de se ter uma
abordagem mais geral para exploração acerca dos alimentos mais e menos
consumidos pelos adolescentes; às respostas discursivas foram aplicadas
técnicas de análise de conteúdo temático4 visando apreender as informações
de cunho qualitativo que dessem uma visão sobre a opinião dos adolescentes
acerca do tema central da pesquisa. Assim participaram 14 adolescentes (10
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do sexo feminino e 4 do sexo masculino) do ensino médio de um colégio
público municipal da cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. A idade variou entre
14 e 17 anos, com predomínio de 14 anos (50%). Os principais resultados
foram relacionados com a realização de refeições diárias onde o café da
manhã foi a única refeição citada por todos os adolescentes seguido pelo
almoço, lanche e jantar, citados por 78,6% dos adolescentes entrevistados. A
combinação típica da cultura brasileira para as refeições de almoço e jantar foi
majoritariamente composta por arroz (100%), feijão (92,8%) e carne vermelha
ou de ave (71,4%). Outra refeição importante analisada foi o café da manhã
sendo também típicos os alimentos consumidos como achocolatados (92,8%),
pão (85,7%), uso de margarina e manteiga (64,28%), leite e suco, ambos com
64,28% das citações. Apesar de ir contra a literatura relativa aos hábitos
alimentares para a fase da adolescência o consumo de frutas e hortaliças foi
intensamente citado se concentrando em frutas como maçã (100%), pêra e
manga (78,5%), banana (71,4%), melancia e abacaxi (57,1%) e mamão (50%)
e os alimentos comumente encontrados em saladas como tomate (71,4%) e
alface (57,1%) também obtiveram grande incidência. Em contrapartida, não
foram esquecidas as guloseimas como balas e doces (92,8%), salgadinhos,
biscoitos recheados e salgados e a pizza todos com igual o percentual de
citações (78,5%). As refeições típicas de fast food obtiveram grande
preferência sendo mais citados o misto quente (85,7%) e o Hambúrguer
(64,8%). O consumo de refrigerantes gera um alerta uma vez que 13 (92,8%)
dos 14 entrevistados declararam ingeri-lo cotidianamente. No que tange os
questionamentos quanto a uma alimentação saudável e seu entendimento na
adolescência pôde-se elaborar categorias tais onde permitiu-se auto avaliação
da alimentação diária relatando, os adolescentes, que a alimentação saudável
é aquela baseada na variedade de composições e equilíbrio nas quantidades
estando a saúde relacionada ao que se come diariamente. O fast food como
alimentação típica para esta fase da vida apresentando autocrítica quanto a
sua alimentação e reconhecendo que alimentação típica dessa fase se
estrutura em alimentos mais gordurosos e a maioria considerou suas práticas
como não saudáveis. E por fim a relação entre alimentação e saúde sendo
positiva na maioria dos entrevistados. Conclui-se que apesar do conhecimento
amplo dos adolescentes quanto a sua alimentação, se faz necessárias a
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intervenção para a sua melhoria, em quantidade e qualidade, uma vez que é
nessa fase que se adquirem hábitos que irão perdurar até a fase adulta. Como
parte da pesquisa convergente-assistencial, na medida em que se realizou a
produção dos dados, foi feita a intervenção através do diálogo e
esclarecimentos de dúvidas dos adolescentes sobre o tema.
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AMAMENTAÇÃO DOS PRIMÓRDIOS À ATUALIDADE

ABREU, KDB1;
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FERNANDES, DR3;
ROCHA,TPO4.

Introdução. Durante anos, no Brasil, uma metodologia de mitos e tabus tomou
conta das mentes de mães e famílias, pois, a amamentação para os recémnascidos, em diferentes épocas e contextos sociais, envolvia repercussões na
tomada de decisão das mulheres em oferecer ou não o leite materno como
alimento exclusivo para seus filhos (BOSI, 2005). Neste trabalho será abordado o
aleitamento materno, prática secular que muitas se dão intuitivamente, mas que
tem como objetivo não só alimentar o bebê, mas também protegê-lo contra
doenças. Também será demonstrada a riqueza do leite materno, que é o alimento
adequado para as crianças nos primeiros meses de vida, destacando seus
benefícios para o bebê tanto do ponto de vista nutritivo e imunológico quanto no
plano psicológico, por favorecer o vínculo mãe-filho quando o ato de amamentar é
bem vivenciado por ambos. Deste modo, é importante ressaltar que processo de
amamentação é de suma importância também para a mãe, trazendo-lhe inúmeras
vantagens afora o fortalecimento de seu vínculo. No âmbito desta temática e das
práticas a ela correlatas, ressalta-se que o enfoque dominante na literatura
especializada fundamentou-se em uma perspectiva eminentemente biológica,
focalizando, principalmente, o que este processo significa para o desenvolvimento
1
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da criança, considerando-se o aleitamento como um fenômeno eminentemente
nutricional, operando-se uma redução com conseqüente exclusão da sua
dimensão simbólica, subjetiva. Um dos fatores que, ao longo da história, foi e
ainda é o maior vilão neste processo é o aleitamento artificial (BOSI, 2005). Este
ato é tão antigo quanto a história da civilização humana e estima-se que esta
prática fortaleceu-se pela grande quantidade de crianças abandonadas em
instituições de caridade, ao longo de vários séculos e durante tempos
economicamente difíceis, como já se verifica na Antiguidade. Há também
registros de recipientes encontrados em vários sítios ao lado de corpos de
lactentes em escavações arqueológicas sugerindo alimentos de outras fontes
além do leite materno, por meio de vasilhas de barro encontradas em tumbas de
recém-nascidos àquela época, o que a torna uma prática muito antiga (LEONE E
TRONCHIN, 2001). Os mistérios e tabus relacionados ao tema, ao que parece,
também datam do começo da civilização. Almeida (1999), na Bíblia Sagrada, em I
Pedro 2;2, também refere a prática das amas-de-leite e do aleitamento materno,
sendo comparada à palavra de Deus entendida como o leite genuíno: Desejai
afetuosamente, como crianças novamente nascidas o leite racional, não
falsificado, para que por ele vades crescendo. Deve-se citar também que nos
tempos espartanos, a mulher na condição de esposa do rei era obrigada a
amamentar o filho mais velho enquanto as plebéias amamentavam todas as
outras crianças. Já no século XII observa-se uma atitude de indiferença ao
sentimento de infância, pois não havia registros de nascimentos e mortes e
raramente no diário da família fazia-se referência aos infantes. Entre os anos de
1500 e 1700, as mulheres inglesas saudáveis não amamentavam seus filhos.
Essas mulheres preferiam dar à luz de 12 a 20 bebês, do que amamentá-los. Elas
acreditavam que a amamentação espoliava seus corpos e as tornava velhas
antes do tempo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). Com isso, o desmame era
iniciado precocemente, sendo utilizados, em substituição, cereais, massas ou
outros alimentos. Existiam, ainda, as normas médicas e religiosas que iam de
encontro a esse propósito, pois proibia-se a relação sexual durante o período de
amamentação, por entenderem que isso tornaria o leite humano mais fraco e com
risco de envenenamento em caso de nova gravidez, o que além de gerar um
conflito familiar, trazia insegurança a mulher ( BOSI, 2005). Na metade do século
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XIX, uma grande quantidade de pesquisas orientadas por médicos, buscava um
substituto para o leite materno durante o desmame. São descritas na literatura
diferentes opções (leite de vaca, adicionando-se açúcar e água, adição de creme
e água limonada para aumentar o pH do leite, favorecendo uma melhor digestão
do leite pelo trato intestinal, dentre outros ( BOSI, 2005). Com o passar do tempo,
apoiado em muitos estudos científicos, constatou-se a supremacia do leite
materno, e hoje se sabe que este é único e exclusivo alimento para o bebê até os
seis meses de vida e que ele supri todas as necessidades nutricionais desta fase.
Constatou-se também que o colostro, o primeiro leite da mãe, é riquíssimo em
anti-corpos e indispensável na primeira meia hora de vida do bebê. (LEONE E
TRONCHIN, 2001). O aleitamento materno ocasiona diversas vantagens para o
binômio mãe-filho dentre elas estão o menor adoecimento de bebês que mamam
no peito, a melhor formação da dentição e fortalecimento da mandíbula e do
maxilar da criança, a diminuição do risco de câncer de mama e ovários na mãe,
sua recuperação mais rápida ao peso anterior, menor risco de doenças
cardiovasculares, o aumento dos laços afetivos, afora a praticidade, visto que o
leite materno está sempre na temperatura ideal, evitando a contaminação em
mamadeiras. A riqueza do leite materno perpassa pelos benefícios tanto do ponto
de vista nutritivo e imunológico quanto no plano psicológico, por favorecer, o já
falado, vínculo mãe-filho quando o ato de amamentar é bem vivenciado por
ambos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). Segundo Almeida (1999), amamentar
por um período de 12 meses reduz as taxas de câncer de mama em 11% na
população geral das mulheres férteis. Amamentar por 24 meses reduz este risco
em até 25%. Destaca-se ainda que ocorre redução do risco de doenças
cardiovasculares, isto porque, ao amamentar, as mulheres diminuem os depósitos
de gordura no corpo e isto associado a liberação de hormônios prolactina
(hormônio do leite) e ocitocina (hormônio do vínculo) reduz os riscos das mães
sofrerem de diabetes, colesterol alto e pressão alta. Objetivo. Realizar revisão
bibliográfica sobre práticas seculares da amamentação aos dias atuais.
Metodologia. Para obtenção das informações pertinentes á pesquisa, foi
realizado revisão de literatura, em referências específicas do tema proposto que
contemplasse prioritariamente aspectos históricos da amamentação.
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AMAMENTAÇÃO EM CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN
PEREIRA FGF1; SILVA RB1; ORIÁ MBO2.

INTRODUÇÃO
O aleitamento materno existe como elemento necessário para garantir a
sobrevivência de crianças recém – nascidas, e esta garantia só acontecerá se a
mãe for consciente do ato de amamentar, pois nenhuma mãe deve privar o seu
bebê deste ato de amor e alimento, especialmente se o mesmo tiver alguma
necessidade especial, como por exemplo, síndrome de Down. Para isto, é
fundamental que haja orientação e incentivo por parte dos enfermeiros,
mostrando a estas mães a real importância do leite materno para seu filho. Assim,
a prática da amamentação beneficia tanto a mãe quanto o bebê, envolvendo
aspectos fisiológicos e psicológicos, dando maiores oportunidades para o vínculo
afetivo no binômio mãe-filho. É consensual a amamentação deve ser exclusiva
até o sexto mês de vida, podendo estender-se até os dois anos de idade ou mais
com complementos alimentares.

Amamentar nem sempre é tão fácil quanto

parece. Existem algumas condições especiais em que a mãe e/ou seu bebê
podem enfrentar durante o processo de amamentação. Essas dificuldades podem
ser caracterizadas pela técnica incorreta de amamentar, o aparecimento de
fissuras ou ingurgitamento mamário, mas existem fatores que dificultam ainda
mais as condições do aleitamento. Diante deste contexto podemos destacar as
mães com crianças portadoras da síndrome de Down. Roberti et al. (2009)
ressaltam em seus estudos, que o aleitamento materno deve ser realizado em
conjunto pelos diversos profissionais de saúde que promovem a assistência
desde da mãe até o recém-nascido. Esse tipo de orientação e apoio deve ser
iniciado nas próprias consultas do pré-natal e incentivado até após o parto.
A síndrome de Down acarreta um comprometimento motor e neurológico o que
acaba prejudicando a prática da amamentação, sendo agravada também pelo
fator psicológico da mãe. (ROBERTI et al.2009). O aleitamento materno é algo
particularmente importante para bebês com Síndrome de Down, pois sua função
imunológica, torna-se relevante pelo fato dessas crianças estarem mais
1- Professor substituto do curso de graduação em enfermagem da Universidade
Federal do Ceará.
2- Professor Adjunto do curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal
do Ceará.
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susceptíveis a outras doenças. É durante a amamentação também que ocorrerá a
estimulação precoce da musculatura bucal e facial, já que estes nascem com
hipotonia muscular generalizada. Outro fator importante é o vínculo entre mãefilho, já que este se torna a primeira instância difícil, pelo fato da mãe idealizar seu
bebê saudável, gerando conflitos emocionais e sociais vindo a interferir
negativamente na prática da amamentação (WIECZORRKIEVICZ; SOUZA, 2009).
O que percebemos é que a literatura possui um campo vasto de informações a
cerca da questão do aleitamento materno para crianças em geral. No entanto,
quando se trata de crianças com necessidades especiais como, por exemplo, a
síndrome de Down esta literatura torna-se escassa. Alguns autores como Amorim,
Moreira e Carraro (1999) acreditam que a justificativa para esse tipo de pesquisa
não ser tão abordada, seja pelo fato de uma crença que o aleitamento materno
dessas crianças é idêntico às demais, tornando esta prática prejudicada. O
interesse

em

desenvolver

este

trabalho,

surgiu

pela

necessidade

de

aprofundamento do conhecimento a cerca da temática e desta forma contribuir
para a atuação da enfermagem diante desta questão. O levantamento da
produção científica sobre a temática tem sua relevância, pois poderá contribuir
para propagação das informações inerentes, direcionando as práticas dos
enfermeiros e outros profissionais da saúde, e proporcionar a troca de
conhecimentos científicos.
OBJETIVO: Analisar as práticas de amamentação em crianças com Síndrome
de Down.
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão narrativa acerca da amamentação em
crianças com síndrome de Down. Foi realizada a busca de artigos publicados em
periódicos brasileiros e internacionais indexados nas bases de dados Medline,
LILACS, BDENF e SciELO. Nesta fase exploratória, foi solicitada busca pelos
descritores de assunto: síndrome de Down, aleitamento materno e enfermagem.
Foram encontrados os seguintes resultados: 01 estudo na base de dados Scielo;
0, na base BDEnf; 09, na base Medline e 05, na base LILACS, totalizando 15
trabalhos. Após definidos os descritores, as produções científicas foram
rastreadas conforme os seguintes critérios de inclusão: publicados no intervalo de
tempo de 1999 a 2009, acesso em meio eletrônico ou impresso; publicados em
1- Professor substituto do curso de graduação em enfermagem da Universidade
Federal do Ceará.
2- Professor Adjunto do curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal
do Ceará.
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periódicos brasileiros e internacionais. Foram utilizados como critério de exclusão
os artigos relacionados a trabalhos repetidos em uma ou mais base de dados; ou
que não obedeceram aos critérios de inclusão supracitados. A coleta de dados
deu-se durante o mês de julho de 2010, enquanto a análise entre os meses de
julho a outubro do mesmo ano, com posterior elaboração e apresentação dos
resultados obtidos.
RESULTADOS: A criança com Síndrome de Down apresenta hipotonia muscular
e é muito sonolenta o que acaba tendo dificuldades para a sucção e deglutição.
Wieczorkievicz e Souza (2009) relatam também um outro tipo de problema, o
déficit do desenvolvimento de alguns reflexos no bebê, comprometendo a postura
desta criança. Colón et al. (2009) dizem que além do atraso no desenvolvimento,
outros problemas podem ocorrer com freqüência nos indivíduos com Síndrome de
Down, como cardiopatia congênita, hipotonia, problemas de audição, visão,
alterações na coluna cervical, distúrbios da tireóide, problemas neurológicos,
obesidade e envelhecimento precoce. A criança com Síndrome de Down apesar
de todas as dificuldades enfrentadas ao nascer podem ao longo do tempo ser
estimuladas para melhorar o seu desenvolvimento e interações sociais, onde a
família desempenha um papel de estrema importância (SILVA; DESSEN, 2010).
Roberti et al. (2009) lembram que a maioria das mães não estão preparadas
quando recebem a noticia do nascimento de um filho com Síndrome de Down,
onde passam a vivenciar conflitos emocionais os quais podem interferir
negativamente no dia-a-dia de todos os familiares. Diante disto o papel do
profissional de saúde é fundamental para oferecer apoio de uma forma geral para
essa mãe e familiares, melhorando a interação da família e favorecendo o
desenvolvimento desta criança. Na maioria das vezes, a notícia do nascimento de
uma criança com alguma necessidade especial, como por exemplo, a síndrome
de Down trás sérios transtornos no equilíbrio emocional da mãe. Esse
desequilíbrio repercute negativamente no processo de aleitamento, onde quanto
mais distante o bebê parecer real do imaginado, maior a dificuldade de
amamentar (AMORIM et al.,1999). Neste caso, evidencia-se o fator emocional
não só da mãe, mas dos familiares envolvidos, o imenso despreparo a cerca da
prática de amamentar e das orientações ofertadas pelos profissionais de saúde.
1- Professor substituto do curso de graduação em enfermagem da Universidade
Federal do Ceará.
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Sendo assim podemos citar Roberti et al. (2009) quando estes lembram que
amamentar um bebê em condições normais é uma tarefa difícil e em casos
especiais, essa prática pode ser muito mais árdua e estressante para a mãe.
Assim, Parada et al (2005) acreditam que os profissionais de saúde podem
desenvolver atividades educativas desde do período do pré-natal, buscando desta
forma interagir efetivamente com a mulher, possibilitando conhecer o significado
daquela gestação, experiências anteriores, medos, angustias, dúvidas entre
outros aspectos que possam vim a favorecer ou não o processo do aleitamento
materno. Essa interação deve ser de forma continuada, atuando também depois
do parto. Colón et al. (2009) relatam que muitas mães não sabem a técnica
correta de amamentar, e o fato da criança com síndrome de down ter problemas
de hipotonicidade dificulta mais ainda o processo do aleitamento materno, onde
as mesmas não conseguem amamentar dentro do período ideal, referente aos
seis primeiros meses de vida. Roberti et al. (2009) ressaltam a importância da
criança com Síndrome de Down ser estimulada precocemente a mamar nas
primeiras horas de vida, pois quanto maior este estímulo melhor será
desenvolvida a técnica de sucção e o aumento da produção de leite, promovendo
também o vínculo mãe-filho.
CONSIDERACÕES FINAIS: Através desse estudo foi possível levantar alguns
aspectos a cerca do aleitamento materno em crianças com Síndrome de Down,
englobando a mãe, o bebê e o profissional de saúde como seres ativos para o
sucesso desta prática. As orientações referentes ao aleitamento materno devem
ser abordadas a princípio no pré-natal e continuadas no parto e puerpério. Os
estudos comprovaram que o aleitamento materno é essencial para crianças com
Síndrome de Down, pois eles são beneficiados na questão imunológica que é
menor que o normal de outros bebês, melhorarem a questão do desenvolvimento
desta criança e tonicidade da musculatura em geral além de estimular o vínculo
com a mãe tornando este momento prazeroso.
Descritores: síndrome de Down, aleitamento materno, enfermagem.
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AMAMENTAÇÃO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA: DIFICULDADES
DAS

MÃES

PARA

A

IMPLEMENTAÇÃO

-

RELATO

DE

EXPERIÊNCIA
AUTORES: Barbosa, JO1; Jesus, ACP2; Santos, FS3; Carvalho, APA4; Gaioso,
EMS5.

INTRODUÇÃO: A amamentação proporciona vantagens tanto para mãe quanto
para o bebê, dentre estas, ressalta-se o fortalecimento do vínculo mãe-filho,
fornecimento de nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento da
criança até o sexto mês de vida, bem como de fatores que protegem a criança
contra infecções1. Assim, verificando a importância desse ato, foi idealizada em
1990 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF), a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC)
que tem a finalidade de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno
através da mobilização dos funcionários dos estabelecimentos de saúde para que
mudem condutas e rotinas responsáveis pelos elevados índices de desmame
precoce2. A IHAC instituiu os dez passos para o sucesso da amamentação, cujo
quarto passo baseia-se na capacidade de interação dos recém-nascidos com
suas mães na primeira hora de vida estabelecendo o aleitamento materno
precoce3. A literatura releva que a amamentação na primeira hora de vida além
de favorecer um vínculo precoce entre mãe e filho, estimula a produção do leite, a
contração do útero e a eliminação do mecônio. Nessa primeira hora de vida, o
reflexo de sucção do recém-nascido é mais forte e eficaz e contribui para
estabelecer uma amamentação mais apropriada. Nesse sentido, o contato
precoce entre mãe e filho através da amamentação contribui para aumentar a

1

Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – Centro de Ciências Sociais,
Saúde e Tecnologia (UFMA – CCSST). Contato: jaileny@hotmail.com
2
Enfermeira. Especialista em Enfermagem Obstétrica e Neonatal, professora auxiliar do Curso de
Enfermagem da UFMA – CCSST. Contato: anacristina_itz@hotmail.com
3
Enfermeira. Mestre em Liderança, Especialista em Enfermagem Obstétrica e Neonatal, professora auxiliar
do Curso de Enfermagem da UFMA – CCSST Contato: floriacys@bol.com.br
4
Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – Centro de Ciências Sociais,
Saúde e Tecnologia (UFMA – CCSST). Contato: anakisseme@hotmail.com
5
Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – Centro de Ciências Sociais,
Saúde e Tecnologia (UFMA – CCSST). Contato: elainesilva2007@hotmail.com
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duração do aleitamento materno; a prevalência de aleitamento materno nos
hospitais e reduzir a mortalidade neonatal. Entretanto, a prática da amamentação
na primeira hora de vida no Brasil é relativamente baixa (43%). Fatores ligados a
características maternas, aos cuidados pré-natais, ao funcionamento do hospital e
ao próprio recém-nascido estão associados a essa prática4. OBJETIVO: relatar
fatores que dificultam a implementação da amamentação na primeira hora de
vida. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo de análise situacional,
que resultou em um relato de experiência do acompanhamento de recém
nascidos durante a observação da introdução da amamentação na primeira hora
de vida, numa maternidade pública, localizada na cidade de Imperatriz, no Estado
do Maranhão, onde foram observados os principais fatores relatados pelas mães
que dificultaram a implementação do aleitamento materno ao recém nascido
neste período.

Tal atividade foi realizada em março de 2011 por quatro

acadêmicas de enfermagem, como parte integrante das aulas práticas propostas
pelas disciplinas saúde da criança e do adolescente e saúde da mulher, durante o
acompanhamento das mães e do recém nascido no puerpério imediato.
RESULTADOS: Observou-se através desta experiência que são muitos os
fatores que influenciam na postergação da amamentação na primeira hora de
vida, dentre estes condições anatomofisiológica, emocional e a presença de dor.
Os efeitos da anestesia relacionados à cirurgia cesariana contribuíram de forma
negativa para a implementação da amamentação na primeira hora de vida, visto
que, as mulheres submetidas à intervenção cirúrgica apresentaram mais
dificuldades para amamentar na primeira hora, do que as mulheres que
realizaram parto normal. A percepção de baixa produção de leite também foi um
fator importante que impediu a amamentação nos primeiros momentos de vida,
sendo de fundamental importância o incentivo dos profissionais da saúde nesse
momento de insegurança das mães. A dor, o estresse, a ansiedade, o medo e a
falta de autoconfiança podem inibir o reflexo de ejeção do leite o que prejudica a
lactação. Ressalta-se ainda que se essa queixa por ordem emocional pode ser
resolvida através de apoio e orientação correta à mãe pelos profissionais da
saúde que a assistem. Além disso, percebeu-se que o desconforto nas mamas
influenciou no adiamento da amamentação na primeira hora após o nascimento
da criança. Outros fatores como sucção fraca e incoordenação entre sugar,
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deglutir e respirar, prejudicaram o processo de amamentação na primeira hora
pós-parto. A partir dessas observações e partindo do princípio que o
conhecimento sobre os benefícios nutricionais e imunológicos do leite materno
são fatores que podem influenciar na prática ou não do aleitamento materno na
primeira hora de vida, realizamos atividades educativas com as mães na sala de
pós-parto, retirando suas dúvidas e encorajando-as a estabelecer o aleitamento
materno precocemente. Notamos também que o suporte familiar tem influencia
positiva nesse momento, desse modo, procuramos estabelecer um diálogo aberto
com os acompanhantes relatando os possíveis problemas para o estabelecimento
da amamentação neste momento. Essa técnica mostrou-se bastante adequada,
visto que as mães se sentiam mais a vontade com a presença e apoio de seus
familiares. Em relação aos problemas de amamentação relacionados ao
comportamento

do

recém-nascido,

utilizamos

diferentes

técnicas

de

posicionamento, com o objetivo de promover maior contato físico entre o binômio
mãe-filho e facilitar a pega na região mamilo-areolar. Em relação ao desconforto
mamário, realizamos massagem para facilitar a retirada do leite e promover o
alívio do desconforto e promovendo a produção láctea através do estímulo de
sucção do bebê. CONCLUSÃO: Através desse estudo notou-se que a atenção
dos profissionais de saúde direcionada à mulher e ao recém-nascido na primeira
hora pós-parto é fundamental para a saúde materna e neonatal, principalmente
pela possibilidade de avaliar e incentivar o aleitamento materno e identificar
precocemente as dificuldades que podem surgir no início da lactação. Assim,
verificou-se que as principais dificuldades encontradas pelas mães na primeira
hora após o parto estavam relacionadas aos efeitos da anestesia, a inexperiência
na amamentação, percepção de baixa produção de leite, desconforto mamário e
comportamento do bebê. Dessa forma é importante que a equipe de enfermagem
elabore orientações às mães sobre a importância da amamentação no pré-natal e
no puerpério com a finalidade de evitar o desmame precoce e incentivar a
amamentação na primeira hora de vida e exclusivamente até o 6º mês de vida.
Além disso, percebeu-se de extrema importância estimular a expansão da IHAC,
pela capacidade desse programa de promover e proteger o aleitamento materno
contribuindo para a redução da morbimortalidade infantil.
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ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA: ENFERMAGEM, PROMOÇÃO DA SAÚDE
E ADOLESCÊNCIA
Portela FSF1
Silva PRR ¹
Cunha LCP¹
Alexandrino JS¹
Ferreira Junior AR ²

INTRODUÇÃO: As antigas definições de Enfermagem focalizavam o cuidado aos
doentes como práticas prioritária, mas há alguns anos essa profissão foi redefinida,
sendo acrescentado o papel do enfermeiro como agente promotor da saúde da
população, possuindo uma área de prática independente (TIMBY, 2001). A
Enfermagem como prestadora de cuidados na adolescência, ainda encontra-se em
desenvolvimento, pois essa área passou anos marginalizada pelos profissionais de
saúde. Isso possivelmente tenha ocorrido devido ao desconhecimento das
características do adolescente e não reconhecimento, pelas instituições de saúde,
dessa fase como período distinto do desenvolvimento humano. Souza (2004) nos
informa que se faz necessária uma visão mais ampla acerca do adolescente,
considerando principalmente as três etapas que ele está atravessando: a
Adolescência Precoce, quando suas preocupações estão voltadas às modificações
do próprio corpo; a Média, onde eles procuram uma identidade por meio da busca
contínua de grupos de iguais e a Tardia, quando o comportamento de adulto começa
a ser visualizado e torna-se importante a estabilidade social. Surge nesse contexto a
Política Nacional de Promoção da Saúde que enfatiza o trabalho com adolescentes
na busca de minimização de riscos que acarretarão distúrbios no processo saúdedoença da população, bem como se mostra como alternativa viável para o
aprimoramento de tecnologias de atenção que transformem o indivíduo em sujeito de
1. Discente do Curso de Graduação em Enfermagem das Faculdades INTA.
2. Enfermeiro, Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza e discente do Doutorado em Saúde
Coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP.
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seu próprio cuidado (BRASIL, 2006a). Partindo dessa premissa, várias vertentes
foram sendo priorizadas no cuidado ao adolescente brasileiro, enfocando aspectos
que permeiam a adoção de comportamentos tidos como saudáveis, priorizando
planos de ação que visem à promoção da saúde desta tão importante parcela
populacional (BRASIL, 2007). Portanto, devemos inferir que é vital gerar
conhecimento sobre a temática para produzirmos meios de prevenir problemas.
Diante do exposto, o estudo se propõe a analisar os objetivos da produção científica
sobre Enfermagem, Promoção à saúde e Adolescência em revistas indexadas no
banco de dados da Scientific Electronic Library Online – Scielo, verificando ano de
publicação e considerações finais gerais. Isso possibilitará maior conhecimento
acerca do que está sendo produzido referente às temáticas em questão, ao tempo
que subsidiará novos estudos em outras bases de dados buscando maior
aproximação do pesquisador com esses relevantes assuntos. DESENVOLVIMENTO
Estudo do tipo descritivo com base bibliográfica, o qual Leopardi et al. (2001),
destacam que pesquisas desta natureza são extremamente importantes, pois
propiciam avaliação acerca do conhecimento já gerado. A pesquisa bibliográfica
exige a escolha do tema abordado, delimitação dos objetivos, escolha das fontes a
serem pesquisadas, leitura e análise do material coletado e finalmente a redação do
texto (GIL, 2007). A coleta dos dados ocorreu no mês de junho de 2009, sendo
facilitada por meio de levantamento bibliográfico na base de dados da Scientific
Electronic Library Online – SCIELO, sendo esta “uma biblioteca eletrônica que
abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros” (SCIELO,
2009). Ela é uma base de dados gerais, pela via de acesso da Rede Mundial de
computadores, reconhecida de grande importância por concentrar os melhores
periódicos produzidos no Brasil com variadas temáticas. Foram, então, selecionados
todos os artigos que contivessem conjuntamente os descritores: “Enfermagem”,
“Promoção” e “Adolescência”. Essa busca foi facilitada por um instrumento da própria
base de dados que possibilita a pesquisa de assunto em artigos por meio de
unitermos.

A

base

informou

apenas

sete

artigos

que

contemplavam

as

características solicitadas, tendo sido realizada análise, por meio da qual procuramos
responder aos anseios especificados nos objetivos do estudo. Salientamos que o
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respeito aos direitos autorais dos artigos analisados foi mantido, respeitando os
princípios éticos nesse estudo. Ao nos deparar com os objetivos dos estudos
avaliados pudemos constatar que todos vislumbravam a Promoção à saúde como
prática inerente ao trabalho do enfermeiro e importante na construção de pesquisas
científicas para validação deste pensamento. Dos sete artigos encontrados, cinco
delimitavam a abordagem qualitativa como predominante. Minayo (2000), discute
algumas fases da pesquisa qualitativa, trazendo a luz os avanços, os recuos e os
debates referentes à análise do material qualitativo. Geralmente nos estudos se
instaura uma polêmica que tem a ver com os próprios limites do conhecimento e com
a luta intelectual para ultrapassá-los. Nos trabalhos qualitativos o pesquisador deve
possuir conhecimento profundo acerca da ambiência do sujeito, oportunizando
maiores possibilidades para o alcance dos objetivos propostos, principalmente,
quando estes tratam de experiências individuais (ZANELI, 2002). Acerca dos
objetivos, duas pesquisas relataram experiências oriundas de serviços que
implementavam atendimento diferenciado a adolescentes, seja por meio de oficinas,
formação de grupos ou mesmo atenção como parcela prioritária para o cuidado.
Essas metodologias participativas permitem a atuação efetiva dos participantes
desse processo educativo e terapêutico, considerando-os não apenas receptores,
mas construtores dos conhecimentos (LOPES et al., 2001). Faz-se necessário
lembrar que a assistência ao adolescente deve ser interdisciplinar, pois apenas desta
maneira

todos

os

fatores

desse

período

podem

ser

bem

avaliados

e

consequentemente realizado um atendimento de maneira satisfatória. Outros dois
estudos

visaram

discussões

acerca

da

sexualidade

desses

adolescentes,

fomentando a construção de conhecimento centrado nas práticas desses sujeitos.
Considerando essa prática importante para a promoção da saúde dos adolescentes,
será contemplada uma das diretrizes enfocadas no Pacto pela Vida, que delimita
ações a ser realizadas pelos entes federados com o intuito de melhorar a saúde da
população brasileira, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS (BRASIL, 2006b).
E os outros estudos discutiram temas de interesse na área, como saúde bucal,
construções de projeto de vida pelos adolescentes e análise das pesquisas
realizadas pela Enfermagem exclusivamente sobre adolescentes. Todos esses
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estudos foram publicados entre o ano de 1998 e 2003, deixando uma grande lacuna
nos anos subseqüentes, demonstrando que ainda há necessidade de publicações
recentes sobre as temáticas. Salientamos que nas considerações finais dos estudos
houve convergência em relação à importância da promoção a saúde para a
população adolescente, motivando novas práticas e adoção de comportamentos
mais saudáveis. De vultosa importância para a melhoria da saúde da população, a
capacitação dos profissionais é de extrema necessidade, pois eles atuarão em todos
os níveis de saúde. Este aspecto deve ser estudado e considerado, pois dificilmente
as modificações positivas das políticas de saúde poderão ser implementadas, se os
profissionais não possuírem capacidade de fazê-las. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constatou-se que ainda não há um bom número de trabalhos publicados nesta área,
considerando os descritores selecionados. Salientamos que o menor número de
artigos se deu pela adoção conjunta dos três descritores, em especial de
“Promoção”, pois sem ele vários outros artigos surgem. Isso nos leva a pensar que
muitos estudos foram feitos mas ainda não descritos com Promoção à Saúde.
Temática que esteve em evidência em todos os trabalhos analisados, especialmente
nas considerações finais destes, quando enfocavam a importância de ações de
promoção para a melhora das condições de saúde dos adolescentes. Pudemos
constatar que dois artigos objetivaram conhecer práticas acerca da sexualidade dos
jovens, dois relatava experiências exitosas no cuidado ao adolescente e os outros
buscavam conhecer o projeto de vida dos adolescentes, verificar a saúde bucal
destes e analisar os estudos publicados acerca de Enfermagem e Adolescência.
Foram publicados entre os anos de 1998 e 2003, demonstrando um espaçamento
temporal importante sem artigos que conjuguem os três descritores pesquisados.
Ainda se faz necessário maiores estudos acerca das temáticas que envolvem o
cuidado

de

Enfermagem

para

a

promoção

da

saúde

em

adolescentes,

especialmente, pela importância do enfermeiro como agente promotor de saúde
inserido nos diversos níveis de atenção, para essa parcela populacional.
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ANÁLISE DA MORTALIDADE INFANTIL NO BRASIL, NORDESTE E
MARANHÃO NOPERÍODO DE 2006-2010.1
OLIVEIRA LP1
OLIVEIRA DLA2
LIMA ECC3
DIAS NRC4
AGUIAR MIF5

INTRODUÇÃO: A mortalidade infantil reflete as condições de vida da população,
por isso

inúmeros autores e organismos internacionais consideram como um

indicador clássico e consagrado do nível de vida1. Até metade da década de
1940, o Brasil foi caracterizado pela prevalência de elevadas taxas de natalidade
e de mortalidade. A partir desse período, com a incorporação dos avanços da
medicina às políticas de saúde pública, em especial dos antibióticos recém
descobertos na época e importados no pós-guerra, o país obteve uma primeira
fase de sua transição demográfica, caracterizada pelo início da queda das taxas
de mortalidade2.Porém, a redução da mortalidade infantil é ainda um grande
desafio para os serviços de saúde e a sociedade como um todo. Essa diminuição
faz parte das Metas do Desenvolvimento do Milênio, compromisso assumido
pelos países integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU), dentre eles
o Brasil. Apesar de ser observado um declínio da mortalidade infantil no Brasil,
esta ainda permanece como uma grande preocupação da Saúde Pública. Os
1
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3
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da Família.

1168

atuais níveis são considerados altos e incompatíveis com o desenvolvimento do
país, além de que há sérios problemas a superar, como as persistentes e notórias
desigualdades regionais e intra-urbanas, com concentração dos óbitos na
população mais pobre, além das iniquidades relacionadas a grupos sociais
específicos3. A verificação de óbitos em crianças menores de um ano possibilita a
elucidação da rede de eventos determinantes, a identificação de grupos expostos,
bem como das necessidades de saúde de subgrupos populacionais1. A
subnotificação de óbitos no país ainda é um problema a ser enfrentado,
especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Essa omissão pode ser ocasionada
por vários fatores, porém, a dificuldade de acesso e a falta de orientação
predominam3. Segundo a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas- IBGE, relativa ao período de 2009 a julho de 2010, os índices de
mortalidade infantil no Maranhão revelaram uma triste realidade, na qual de cada
100 crianças nascidas no Estado, 30 morrem antes de completar um ano de
vida4. Tendo em vista o alto índice dos óbitos infantis, e verificando que a maioria
são por causas evitáveis, surgiu o interesse em pesquisar a mortalidade infantil no
contexto regional e nacional. OBJETIVO: Analisar as taxas de mortalidade em
menores de um ano a nível de Brasil, Nordeste e Maranhão. METODOLOGIA:
Este trabalho trata-se de um estudo documental, retrospectivo, realizado no
período de agosto de 2011, mediante busca de dados no Sistema de Informações
sobre Mortalidade-SIM, criado para obtenção regular de dados sobre mortalidade
no país, possibilitando captação de dados confiáveis e abrangentes. A faixa etária
envolvida é de crianças menores de um ano. Foram considerados quatro
indicadores para analisar a mortalidade, de acordo com o Ministério da Saúde:
mortalidade infantil (número de óbitos de crianças menores de um ano, por mil
nascidas vivas, na população residente em determinado espaço geográfico, no
ano considerado), mortalidade neonatal precoce (número de óbitos de crianças de
0 a 6 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em
determinado espaço geográfico, no ano considerado), mortalidade neonatal tardia
(número de óbitos de crianças de 7 a 27 dias de vida completos, por mil nascidos
vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano
considerado) e mortalidade pós neonatal (número de óbitos de crianças de 28 a
364 dias de vida completo, por mil nascidos vivos, na população residente em
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determinado espaço geográfico, no ano considerado)3, notificados no período de
2006 à 2010. RESULTADOS: A partir dos dados analisados, identificou-se que no
Brasil, entre os anos de 2006 à 2010, foram notificados 306.758 óbitos em
menores de um ano, dos quais 76.275 eram da região nordeste e 10.388 do
Maranhão. Esses valores indicam que, não só no Brasil como na região nordeste
e no Maranhão, houve uma redução consistente no número de óbitos infantis, e
segundo o Ministério da Saúde, essa redução será cada vez mais acentuada com
o passar dos anos, porém, se comparada a outros países em desenvolvimento,
essa taxa ainda é alta. Atualmente, o Brasil está entre os 16 países (de um grupo
de 68) em condições de atingir a quarta meta dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milênio, chegando três anos antes à taxa de 14,4 mortes por mil nascidos
vivos em 2012, data limite fixada pela Organização das Nações Unidas. A
diminuição da mortalidade infantil deve-se ao aumento da cobertura vacinal, uso
de terapia de reidratação oral, o aumento da cobertura pré-natal, redução
contínua da fecundidade, ampliação dos serviços de saúde, melhoria das
condições ambientais, aumento do grau de escolaridade das mães e das taxas de
aleitamento materno5. Na análise dos óbitos, segundo grupo etário e ano,
verificou-se que o maior índice é de morte neonatal precoce tanto em nível de
Brasil, Nordeste e Maranhão com 115.287, 42.045 e 5.645, respectivamente.
Essa taxa é elevada devido à ocorrência de causas de óbitos de difícil prevenção
e tratamento, como afecções originadas no período perinatal, mal formações
congênitas e anomalias cromossômicas. Vindo em segundo lugar, os óbitos pósneonatais, foram notificados 69.747 casos no Brasil, Nordeste (27.711) e
Maranhão (3.507). E por último, foram identificados os óbitos neonatais tardios,
dos quais o Brasil notificou 35.061, o Nordeste 10.519 e o Maranhão 1.239. As
causas de mortalidade no Brasil sofreram uma mudança com o passar das
décadas, hoje em dia as afecções originadas no período perinatal estão entre as
principais causas de morte, com 129.469 no Brasil, 46.215 no Nordeste e 6.056
no Maranhão. Em segundo lugar, de acordo com o CID10, estão a má formação
congênita e anomalias cromossômicas com 39.190 no Brasil, 11.676 no Nordeste
e 1.395 no Maranhão. CONCLUSÃO: Constatou-se que o sistema SIM, mesmo
com as subnotificações, proporciona um banco de informações relevantes para
determinação da gravidade dos índices de mortalidade infantil, além de servir de
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subsídio para o planejamento de ações efetivas para a diminuição dessa taxa.
Apesar da diminuição de óbitos infantil à nível de Brasil, Nordeste e Maranhão,
ainda há um grande trabalho a ser feito, pois possuem uma alta taxa, comparada
a níveis mundiais. Logo, a educação em saúde ainda é a melhor forma de
conscientizar a população dos riscos e gravidades desse indicador. É necessária
ainda a melhoria na qualidade das informações, tanto dos óbitos como dos
nascidos vivos, visando o fortalecimento do controle social e o crescimento de
estudos e pesquisas nessa área.
Palavras chaves: Indicadores de Saúde, Mortalidade Infantil e Sistemas de
Informação.
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ANÁLISE DA TÉCNICA DE COLETA DO TESTE DO PEZINHO NO
PROGRAMA DE TRIAGEM NEONATAL
Araújo, RJP1 , Araújo, LP2 , Almeida, LMN3 , Marinelli, NP4 , Sousa, DA5
Introdução: A Triagem Neonatal é uma ação que envolve não apenas a
realização do exame laboratorial, mas a busca ativa dos casos suspeitos, a
confirmação diagnóstica, o acompanhamento multidisciplinar e o tratamento do
paciente detectado, devendo estar garantida e pactuada na rede de assistência
local e regional, bem como avaliação de cobertura do funcionamento e resultados
do Programa. Isto implica dizer que estas ações precisam ser realizadas de
maneira coordenada e sistemática o mais precocemente possível, pois algumas
doenças detectadas pelo exame se diagnosticadas tardiamente trazem sérios
prejuízos de ordem econômica e social não só para a família do recém-nascido
(RN), mas para o governo. Desta forma a triagem neonatal é um exame de
grande importância para o recém-nascido, pois é capaz de diagnosticar
precocemente diversas patologias tais como: fenilcetonúria, hipotireoidismo
congênito, anemia falciforme, fibrose cística, dentre outras, que quando
acompanhadas e tratadas precocemente evitam danos a criança e prejuízo à
família.

Esse

é

o seu

objetivo

primordial evitar seqüelas

graves

ao

desenvolvimento e crescimento do bebê e para que seja alcançado, o exame
deve ser feito no momento adequado. Sendo importante que sua realização
ocorra de preferência na primeira semana de vida do bebê e a técnica da coleta
da amostra seja feita de maneira correta, assim como, os cuidados na
armazenagem das mesmas até o seu envio ao laboratório. Objetivo: O estudo
objetiva em sua generalidade analisar a técnica da coleta para o teste do pezinho
no Programa de Triagem Neonatal no município de Caxias-MA, e em suas
especificidades: verificar se a coleta é realizada de acordo com o que é
preconizado pelo Ministério da Saúde e identificar a idade do recém-nascido no
momento da coleta. Metodologia: A pesquisa foi desenvolvida no Hospital
Municipal Materno Infantil Sinhá Castelo, em Caxias-MA. O tipo de pesquisa
adotado foi a pesquisa de campo exploratória com abordagem quantitativa, tendo
como método o hipotético dedutivo. A amostragem do nosso estudo tem
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característica não probabilística acidental, pois foram todos os testes do pezinho
realizados nos recém-nascidos no período da pesquisa, totalizando 237 exames
observados. Teve como técnica a observação sistemática e participante,
utilizando como instrumento de coleta de dados um formulário do tipo check list
elaborado pelos autores da pesquisa com itens observados de acordo com a
técnica de coleta do Programa de Triagem Neonatal na instituição acima citada. A
coleta foi realizada no turno matutino, durante o mês de setembro de 2010.
Resultados: Os resultados demonstraram que em 100% dos exames foram
realizados com restrição de dia e horário, sendo que a maior porcentagem de
recém-nascidos 82,2% (195) no momento da coleta apresentavam idade entre
oito dias e um mês, em relação à lavagem das mãos em 99% (236) dos exames
realizados não ocorreu esse procedimento, assim como em 100% (237) dos
recém-nascidos a punção não foi realizada no local correto, que seria a região
lateral do calcanhar. Percebeu-se que o horário de funcionamento não é
adequado e ainda ocorre uma sobrecarga de trabalho para os profissionais que
atuam no setor, no período da manhã. Observou-se que todos os materiais
necessários para a realização do teste do pezinho estavam disponíveis, porém a
sua execução não seguiu as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Os
principais pontos negativos foram referentes à ausência de orientação prévia aos
pais das crianças sobre o exame a ser executado e a sua finalidade, ausência da
lavagem das mãos antes do início do procedimento, realização da punção antes
da secagem do álcool, localização da punção em local inapropriado, técnica para
obtenção da gota de sangue a ser colocada no papel realizada de forma incorreta,
secagem das amostras em condições inadequadas e o envio tardio ao laboratório.
Já em relação às idades dos recém-nascidos notou-se que a maioria dos testes
ainda não são realizados na primeira semana de vida da criança como preconiza
o MS, o que pode causar também a descoberta de alguma alteração tardiamente
levando em consideração que as amostras são enviadas ao laboratório após o
prazo preconizado. A ausência de orientação impede que as famílias se
conscientizem e se sensibilizem sobre a importância do exame, assim como os
erros técnicos podem prejudicar na análise da amostra, necessitando de uma
nova coleta de sangue, o que gera um atraso no diagnóstico, início tardio do
tratamento, além de causarem desconforto e estresse ao recém-nascido e à
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família. A técnica da coleta do programa de triagem neonatal no município está
prejudicada devido aos fatores acima destacados, principalmente no que diz
respeito ao acesso para a realização do exame, pois a grande demanda aliada a
um único posto de coleta e restrição de horário gera uma técnica ineficiente por
parte do profissional que ali trabalha, comprometendo a qualidade das amostras
obtidas. Conclusão: Concluiu-se que existem falhas na execução da técnica da
coleta do teste do pezinho o que prejudica na qualidade do programa de triagem
neonatal no município. Diante do exposto, constatou-se que existe a necessidade
da criação de uma sala exclusiva para a realização da coleta com um
funcionamento integral para atender os recém-nascidos em tempo hábil, além da
disponibilidade de mais recursos humanos para trabalharem no programa. Outra
sugestão importante é quanto à capacitação continuada dos profissionais
responsáveis pela coleta, com a finalidade de inseri-los no cenário de mudanças,
garantindo o acesso ao conhecimento e propiciando desenvolvimento profissional
e pessoal, assim como melhorando a qualidade da assistência. Referências:
ALMEIDA, A.M., GODINHO, T.M., TELES, M.S., REHEM, A.P.P., JALIL, H.M.,
FUKUDA, T.G., ARAUJO, N.P., MATOS, E.C., JUNIOR, D.C.M., DIAS, C.P.F.,
PIMENTEL, H.M., FONTES, M.I.M.M., ACOSTA, A.X. Avaliação do programa de
triagem neonatal na Bahia no ano de 2003. Revista Brasileira de Saúde
Materno Infantil. Recife, jan./mar., 2006. p. 85-91. BRASIL, Ministério da Saúde.
Triagem Neonatal. Brasília: Ministério da Saúde, 2007. BRASIL. Coordenação
Geral de Atenção Especializada. Manual de normas técnicas e rotinas
operacionais do programa nacional de triagem neonatal. Brasília: Ministério
da Saúde, 2004. DLE, Diagnóstico Laboratorial Especializado. O que é teste de
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_______________________________
Eixo Temático: Responsabilidade social da Enfermagem no cuidado ao
recém-nascido, criança, adolescente e família.
1

Enfermeira Especialista em UTI, Saúde Pública e Saúde da Família, Enfermeira

do Hospital da Criança em São Luís-MA.
2

Enfermeira Mestranda em Bioengenharia pela UNIVAP, docente do curso de

Medicina da UESPI, Preceptora do PET/MS, Enfermeira do Hospital da Criança
em São Luís-MA.
3

Enfermeira Mestranda em Bioengenharia pela UNIVAP, docente do curso de

Enfermagem da UEMA e UESPI, Preceptora do PET/MS.
4

Enfermeira Mestranda em Bioengenharia pela UNIVAP, coordenadora do curso

de Enfermagem da FACEMA e coordenadora do PET/MS.
5

Enfermeira Especialista em Saúde da Família e Docência do Ensino Superior,

Enfermeira do Hospital da Criança em São Luís-MA.
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ANÁLISE DE INSTRUMENTOS PARA REGISTRO DO PROCESSO
DE ENFERMAGEM EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA
NEONATAL1
Pinto JP2
Soares BA3

INTRODUÇÃO: A Sistematização da Assistência de Enfermagem configura-se como
uma metodologia para organizar e sistematizar o cuidado, com base nos princípios do
método científico. Inclui todo o planejamento registrado da assistência, englobando o
manual de normas e rotinas, a descrição padronizada dos procedimentos técnicos das
unidades que dão suporte à implantaçao do processo de enfermagem.O termo PE tem sido
adotado como sinônimo de SAE, mas neste estudo adotaremos processo de enfermagem
que é definido como um método operacionalizado em etapas, fases ou componentes, que
variam de acordo com cada autor no que diz respeito ao número de etapas e à terminologia
utilizada. Pode ser composto por cinco etapas: investigação ou histórico, diagnóstico,
planejamento, intervenção ou implementação e evolução ou avaliação de enfermagem,
tendo como objetivo identificar as necessidades de cuidados de enfermagem, bem como
subsidiar as intervenções de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do
indivíduo, família e comunidade. Recomenda-se que o PE esteja apoiado em um
referencial teórico ligado às teorias de enfermagem que irão direcionar as ações dos
enfermeiros, de modo a responsabilizá-los pelos cuidados aos clientes, não mais
executados de maneira empírica e alcançar resultados pelos quais ele é responsável. A
teoria funciona como um alicerce estrutural para implantação da SAE e requer uma
metodologia para ser implementada. Na concepção dos enfermeiros, além de proporcionar
maior qualidade à assistência, o PE também propicia maior eficiência, autonomia e
cientificidade à profissão, garantindo, dessa forma, maior valorização e reconhecimento
em um espaço de novas conquistas e mudança cultural no papel do enfermeiro). A
legislaçao profissional também respalda a adoçao do PE pelos enfermaeiros conforme
1

Trabalho de Conclusão do Curso de Graduaçao em Enfermagem da Universidade Anhembi Morumbi,
2010.
1
Graduanda do Curso de Graduaçao em Enfermagem da Universidade Anhembi Morumbi.
2
Professora Assistente do Curso de Graduaçao em Enfermagem da Universidade Anhembi Morumbi.
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descrito na Resolução do COFEN – 272/2002, no art. 1º, que afirma ser função privativa
do enfermeiro, a implantação, planejamento, organização, execução e avaliação do
processo de enfermagem. A resolução tem sido cumprida e o PE implantado nos diversos
serviços onde o enfermeiro atua. Para isso, os enfermeiros vem desenvolvendo
instrumentos para o registro do PE, buscando atender às características das unidades e o
modelo de gestão da instituição de saúde. Essa condição, observada na prática, tem
resultado em uma diversidade de instrumentos que buscam atender às necessidades dos
pacientes, da legislaçao profissional e das instituições,

mas que podem deixar de

individualizar o cuidado e de retratar a integralidade da assistência de enfermagem nas
unidades de internação. Diante disso, ainda se faz necessário aperfeiçoar os métodos de
registro da profissão a fim de atender às demandas dos pacientes e famílias sob os cuidados
da equipe de enfermagem nas instituições de saúde. OBJETIVO: identificar as etapas do
processo de enfermagem adotado em unidades de terapia intensiva neonatal e seus
respectivos conteúdos. MATERIAL E MÉTODO: Neste estudo foi empregada a
pesquisa quantitativa descritiva, realizada no período de abril a setembro de 2010, nos
impressos que registram o PE, cedidos por oito hospitais do município de São Paulo, que
possuíam Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Após aprovação do trabalho
pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) foram contatadas 23 instituições sendo que destas,
oito aceitaram participar da pesquisa. Os dados foram registrados em instrumento
elaborado pela autora, contendo tópicos que incluem quatro etapas que compõe o PE:
histórico, diagnóstico, intervenção e evolução de enfermagem. RESULTADOS: A análise
dos instrumentos permitiu identificar as etapas empregadas no PE das UTIN´s e o
conteúdo abordado nas mesmas.Dos oito instrumentos concedidos pelas instituições, 25%
(2) continham a etapa destinada ao Histórico de Enfermagem (HE), 75% (6) a etapa
destinada do Diagnóstico de Enfermagem (DE), 100% (8) a etapa da Prescrição de
Enfermagem (PE) e 100% (8) a área para o registro da Evolução de Enfermagem. Os dois
instrumentos que possuiam espaço para registro do histórico de enfermagem, incluiramm
dados relacionados ao recém-nascido (RN) e à mãe. Em relação ao RN foi identificado que
ambos continham idade gestacional e peso do nascimento. Quanto aos dados da mãe,
foram inseridos o histórico obstétrico, gestacional e familiar, tais como: sorologias, partos
anteriores, tabagismo, alcoolismo e uso de drogas. Um dos instrumentos também
contemplou a condição de moradia, escolaridade, naturalidade e existência de licença
maternidade na identificação dos dados maternos. O mesmo instrumento incluiu dados do
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nascimento, parto e do vinculo mãe e filho, com questões acerca da experiência com
amamentação, disponibilidade materna para acompanhar internação, conhecimento sobre o
cuidado com o bebê e impressão do enfermeiro quanto ao binômio. Ainda destinou uma
sessão para o registro do exame físico da internação, dos dispositivos instalados no RN e
do resumo de internação do setor que encaminhou o recém-nascido à UTIN. Dos seis
instrumentos que incluíram o diagnóstico de enfermagem, todos apresentavam tópicos préestabelecidos para o enfermeiro assinalar e um deles destinava espaço em branco para a
inclusão de novos DE. Dos impressos que incluíram DE pré estabelecidos, todos
continham itens relacionados aos problemas potenciais do RN e apenas um abordou o
tópico relacionado às condições maternas e familiares, tais como aspectos emocionais e
sociais da mulher e da família. Quanto à sessão destinada à prescrição de enfermagem, sete
apresentaram itens pré-estabelecidos para o enfermeiro assinalar, sendo que dessas, quatro
também dispunham de espaço para prescrições adicionais. A próxima etapa refere-se à
evolução de enfermagem, sendo que sete dos impressos analisados continham espaço
destinado e com linhas pré-determinadas para a mesma. A instituição, cujo instrumento
não continha espaço para registro desta etapa, informou que a mesma é realizada em um
impresso de uso comum da equipe multiprofissional. Para registro da anamnese diária, sete
dos instrumentos, incluíram o exame físico do RN e os equipamentos nele instalados. Um
dos instrumentos não incluiu área especifica para a anamnese, pois segundo a instituição,
esta era descrita juntamente com a evolução de enfermagem.CONCLUSÃO: De acordo
com a proposta do estudo, os resultados permitiram concluir que todos os instrumentos
adotados para registro da SAE em UTIN, adotam as etapas da prescrição e evolução de
enfermagem.
A área destinada ao registro do histórico de enfermagem apresenta variação em todos os
instrumentos em relação ao numero de informações investigadas, sendo focadas nas
informações relativas ao RN e aos dados biológicos. Observou-se que em todas as etapas
prevalece o referencial biológico e indícios da Teoria da Necessidade Humana Básica.
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ANÁLISE DESCRITIVA DA HANSENÍASE EM MENORES DE 15
ANOS, MARACANAÚ-CE, 2001 A 2010
Câmara SC¹
Silva CF2
Cabral RL³
Pinheiro ABF4
Almeida MD5

Introdução: Considerada um problema de saúde pública em alguns países em
desenvolvimento, em que mais de um bilhão de pessoas vivem em áreas
consideradas endêmicas, a Hanseníase é uma doença de evolução lenta que
acomete principalmente a população adulta. A hanseníase parece ser uma das
mais antigas doenças que acomete o homem. As referências mais remotas datam
de 600 a.C. e procedem da Ásia, que, juntamente com a África, podem ser
consideradas o berço da doença. No Brasil, cerca de 47.000 casos novos são
detectados a cada ano, sendo 8% deles em menores de 15 anos. A principal via
de eliminação dos bacilos dos pacientes multibacilares (virchowianos e dimorfos)
é a aérea superior, sendo, também, o trato respiratório a mais provável via de
entrada do M. leprae no corpo. A classificação operacional do caso de
hanseníase, visando o tratamento com poliquimioterapia é baseada no número de
lesões cutâneas de acordo com os seguintes critérios: Paucibacilar (PB) – casos
com até 5 lesões de pele; Multibacilar (MB) – casos com mais de 5 lesões de
pele. O controle da Hanseníase é baseado no diagnóstico precoce de casos, seu
tratamento e cura, visando eliminar fontes de infecção e evitar seqüelas. Sabe-se
que as condições sócio-econômicas e culturais têm grande influência na
distribuição e propagação da endemia hansênica, apresentando uma estreita
relação com as condições precárias de habitação, baixa escolaridade e ainda,
com movimentos migratórios que facilitam a difusão da doença. A detecção de
casos em crianças indica a manutenção da endemia e a precocidade da
exposição da população ao bacilo, configurando-se como um dos indicadores
mais sensíveis em relação à situação de controle da Hanseníase. A detecção de
casos novos de Hanseníase em menores de 15 anos foi adotada como principal
indicador de monitoramento da endemia, com meta de redução estabelecida em
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10%, até 2011 e está inserida no Programa Mais Saúde: Direitos de Todos –
2008-2011 / Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Objetivo:
Descrever os casos de Hanseníase em menores de 15 anos notificados pelo
serviço de vigilância epidemiológica de Maracanaú-CE, de 2001 a 2010. Método:
Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo descritivo. Foram analisadas 49
notificações do Sistema de Informação de Agravos Notificáveis (SINAN) da
Secretaria de Saúde de Maracanaú-CE no período de 01 de Janeiro de 2001 a 31
de dezembro de 2010. Foi realizada análise de consistência dos dados contidos
na base de dados de Hanseníase e o processamento e análise dos dados foi
realizada utilizando planilha do Excel. Foram selecionadas as variáveis: idade,
sexo, município de residência, número de lesões, forma clínica e modo de
detecção. Foram calculadas as taxas de detecção de Hanseníase em menores de
15 anos considerando a população residente em Maracanaú-CE para essa faixa
etária utilizando os dados demográficos relativos à distribuição anual da
população através de consultas aos bancos de dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Para avaliação das taxas de detecção da
Hanseníase para cada 10.000 habitantes foram usados parâmetros preconizados
pelo Ministério da Saúde: baixa (menor que 0,2), média (0,2 a 0,9), alta (1,0 a
1,9), muito alta (2,0 a 3,9) e situação hiperendêmica (maior ou igual a 4,0).
Respeitando os preceitos éticos e legais, esta pesquisa obteve parecer favorável
do Secretário de Saúde do município de Maracanaú-CE. Resultados: Entre 2001
e 2010 foram notificados 49 casos de Hanseníase em menores de 15 anos
distribuídos: 01 caso (2,0%) em 2001, 06 casos (4,0%) em 2002, 12 casos
(24,6%) em 2004, 04 casos (8,1%) em 2005, 08 casos (16,5%) em 2006 e 04
casos (8,1%) para cada ano compreendido entre 2007 e 2010. Sobre a idade,
mais da metade (39/79,7%) dos casos tinham entre 10 e 15 anos, 7 casos
(14,2%) tinham entre 5-9 anos e 3 casos (6,1%) foram entre crianças menores de
5 anos. Percebeu-se predomínio dos casos notificados de Hanseníase em
menores de 15 anos para o sexo feminino (34/69, 3%) enquanto que 15 casos
(30,7%) eram do sexo masculino. A totalidade dos casos residiam na cidade de
Maracanaú-CE. Em relação ao número de lesões, 03 casos (6,1%) não possuíam
lesões, 23 casos (46,9%) apresentaram uma única lesão, 08 casos notificados
(16,3%) tinham duas lesões, 05 (10,2%) três lesões características de
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Hanseníase, 02 (4,0%) quatro lesões, 02 (4,0%) com cinco lesões, 04 (8,1%) com
seis lesões, 01 caso (2,0%) com sete lesões e 01 caso (2,0%) com 20 lesões. A
maioria dos casos (36/73,4%) notificados nessa serie histórica, apresentaram
forma clínica indeterminada ou tuberculóide, caracterizando a forma paucibacilar
(PB) da doença e 11 casos (22,4%) foram classificados como multibacilares (MB),
que inclui formas dimorfa ou virchowiana. Ressaltamos que 02 casos notificados
(4,0%) não foram classificados segundo a forma clínica da Hanseníase. Em
relação ao modo de detecção, 45 casos (91,8%) foram classificados como casos
novos da doença e 04 casos (8,2%) foram considerados casos transferidos de
outros municípios. Não existiram casos de recidiva entre os anos estudados. A
taxa de detecção de Hanseníase em menores de 15 anos do município de
Maracanaú-CE foram: 0,15/10.000 em 2001; 0,29/10.000 em 2002; 0,86/10.000
em 2003; 1,70/10.000 em 2004; 0,55/10.000 em 2005; 1,09/10.000 em 2006;
0,63/10.000 em 2007; 1,65/10.000 para 2008 e 2009 e 0,68/10.000 no ano de
2010. A taxa média de detecção da Hanseníase em menores de 15 anos da
cidade de Maracanaú-CE dos últimos dez anos foi de 0,72 para cada 10.000
habitantes. Conclusão: A descrição permitiu uma aproximação dos casos de
Hanseníase em menores de 15 anos notificados pelo serviço de vigilância
epidemiológica do município de Maracanau-Ce desde o primeiro caso notificado
pelas equipes de saúde. A relevância da análise das taxas de detecção de
Hanseníase em menores de 15 anos é reconhecida pela comunidade cientifica e
adotada pelo Ministério da Saúde como um dos indicadores epidemiológicos que
contribui para a compreensão do comportamento endêmico da doença. Este
estudo mostrou taxas de detecção consideradas altas nos anos de 2004 e 2006
conforme a classificação das taxas de detecção de Hanseníase adotada pelo
Ministério da Saúde, no entanto, a taxa média de detecção revelou situação
endêmica média, indicando a permanência da transmissão da doença em níveis
endêmicos. Além disso, observou-se percentual considerável dos casos
diagnosticados com as formas clínicas multibacilares demonstrando a força de
transmissão da doença e a manutenção da endemia no município de MaracanaúCE. Referências: 1. Lana, Francisco Carlos Félix et al. Hanseníase em menores
de 15 anos no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil. Rev. bras. enferm.
[online]. 2007, vol.60, n.6, pp. 696-700. ISSN 0034-7167. 2. Brasil. Ministério da
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Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde,
Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. –
7 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 3. Brasil. Ministério da Saúde. Programa
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ANÁLISE DO INDICADOR DE QUALIDADE: INSERÇÃO DE PICC
EM UTI NEONATAL1
1

Frota VAF, , 2 Rabelo,MZS, 3Rocha OSR, 4 Batista,MOR,5 Mesquita,AMM

Introdução: O controle da qualidade da assistência tem se tornado prioridade nas
instituições de saúde. Prestar cuidado de uma forma segura e eficaz deve ser o
dever de cada profissional e de cada instituição visando o bem-estar e a
satisfação do cliente/paciente/família. Para tanto, utilizam-se de inúmeras
metodologias para alcançar a eficácia e a eficiência na prestação do serviço. A
noção de qualidade está intimamente ligada às ciências da saúde, pois o objetivo
principal do profissional é o restabelecimento do estado saudável, ou se não for
possível, ao menos promover a melhoria das condições de vida. O avanço
científico e a incorporação tecnológica nessa área são estratégias adotadas para
viabilizar a melhoria da qualidade de vida do ser humano. Este processo
representa a busca pela qualidade total na saúde. Esse avanço tecnológico
possibilitou a criação de novas especialidades na saúde e na evolução dos
cuidados médicos e de enfermagem. Neste cenário se situa a Terapia Intensiva
Neonatal que teve seu início por volta dos anos 60, e atualmente, conta com
grande aparato tecnológico e conhecimento científico acumulado que permite que
recém-nascidos prematuros e criticamente enfermos tenham maior sobrevida. A
qualidade da assistência inclui um nível de excelência profissional, o uso eficiente
de recursos, gerando o mínimo risco ao paciente, bem como um alto grau de
satisfação por parte dos clientes. O Controle de Qualidade do Atendimento
Hospitalar preconiza que o hospital deve se organizar de tal modo que os fatores
técnicos, administrativos e humanos, que afetam a qualidade de seus produtos e
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serviços, estejam sob controle. Esse controle deve ser orientado no sentido de
reduzir, de eliminar e de prevenir deficiências da qualidade sendo realizado, na
grande maioria, pelo profissional de enfermagem. Um dos meios de avaliar o
serviço prestado pelos profissionais de saúde é o controle das ações que nele
ocorre, através dos indicadores de qualidade. Esses indicadores são variáveis
que descrevem a realidade de um serviço e, proporcionam informações
mensuráveis do cotidiano e norteiam as modificações necessárias no cuidado.
São marcadores da situação de saúde e do desempenho dos serviços. Um
importante avaliador da qualidade da assistência da enfermagem é a inserção do
PICC (cateter central de inserção periférica), que se torna cada vez mais rotineiro
nas unidades neonatais. O PICC cada vez mais tem sido utilizado no cuidado de
pacientes em estado crítico nas unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN),
particularmente, os recém-nascidos pré - termos de muito baixo peso. Objetivo:
Analisar o indicador de qualidade da assistência de enfermagem relacionado ao
cateter central de inserção periférica (PICC) em recém-nascidos. Essa análise
relaciona-se à caracterização da população que inseriu o PICC, a veia de escolha
para inserção do dispositivo, tempo de permanência e as causas mais comuns da
retirada. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e exploratório com
abordagem quantitativa. A pesquisa foi realizada na UTI Neonatal do Hospital
Terciário da Rede Pública Estadual do Ceará, no município de Fortaleza. A
amostra foi constituída de todos os recém-nascidos internados na UTI neonatal do
referido hospital que foram submetidos à inserção de PICC, totalizando, 189 RN’s.
Fonte de dados: os registros de enfermagem relacionados ao PICC (livro de
ocorrências da enfermagem e de registro da inserção de PICC´s), referentes ao
período de janeiro de 2010 a fevereiro de 2011. Os dados foram processados e
analisados utilizando-se o EXCEL, para a elaboração de gráficos e o programa
estatístico, Predictive Analitics Software for Windows, versão 17.0. Resultados:
Dos 1311 RN´s admitidos na unidade, 189 foram submetidos à inserção do PICC.
Destes a maioria era do sexo masculino (103 RN’s), prematuros 61% (115 RN’s)
e com peso inferior a 1500g (123 RN’s). Quanto à indicação 182 RN´s inseriram
PICC pelo uso da nutrição parenteral total (NPT). Em relação à veia de escolha,
houve uma igualdade (64 vezes) da veia basílica e da axilar. A veia basílica é a
de primeira escolha por ser larga e a axilar é a mais propensa ao “falso trajeto”. A
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veia cefálica foi usada apenas 24 vezes, seguida de outras veias (mediana dorso
da mão). O intervalo do número de punções, o de maior incidência foi de até 2
punções em 70.2 % (134) RN’s. Dentre os PICC’s inseridos 80 foram tracionados
o que influencia nesse indicador de qualidade.

A maioria dos (58) PICC’s

permaneceu por mais de 15 dias, seguindo a norma da CDC ( até 8 semanas)
tendo infelizmente, a ausência de registros sobre a data de remoção do cateter.
Em relação às causas de retirada, 66 PICC’s foram retirados apenas com o
término do tratamento, seguido de obstrução (33), rompimento (21) e mais uma
vez da ausência de registro (22). Conclusões: Os indicadores de qualidade de
saúde devem ser cada vez mais priorizados pela instituição e, sobretudo, pelos
profissionais os quais se beneficiarão da análise situacional (marcadores da
assistência). Prestar um serviço de qualidade está sendo cada vez mais
prioridade dos enfermeiros, e a partir disso, eles buscam aprimorar o
conhecimento e corrigir suas falhas pensando no bem – estar do paciente. O uso
do PICC é de rotina na unidade para os RN’s prematuros de baixo peso e que
serão submetidos à NPT. Quanto à veia de escolha, ainda há um elevado número
de veia axilar o que não é a de primeira opção (basílica e, em seguida, a cefálica),
mas isso acontece porque a maior parte dos recém – nascidos prematuros possui
rede vascular ainda limitada e, ficando para o uso do PICC veias que não são
preferencias. Todos fizeram Rx de controle para verificar a necessidade de tração
ou não, o que eleva a qualidade do serviço. O número de punções foi o esperado
de acordo com a CDC para evitar estresse ao RN e diminui as portas de entrada
para infecções. Ainda prevalece casos da retirada do cateter por conta de
obstrução o que demonstra uma possível falha no cuidado com essa tecnologia e
uma maior necessidade de investigação do que acontece com os membros da
equipe ou o que o RN esteja recebendo através do PICC. Deve ocorrer um
treinamento dos profissionais do setor (sobretudo de enfermagem), priorizando, a
importância dos registros e os cuidados com o cateter. Pois, a falta deles
compromete a avaliação do desempenho da equipe e não se tem como apontar
falhas e/ou acertos do grupo e melhorar a assistência ao RN. Referências:
ANTUNES, A.V.; TREVIZAN, M.A. Gerenciamento da qualidade: utilização no
serviço de enfermagem. Rev.latinoam.enfermagem, Ribeirão Preto, v. 8, n. 1, p.
35-44, janeiro 2000. BAGGIO, M. A.; BAZZI, F. C.S.; BILIBIO, C. A. C. Cateter
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USP [online]. 2008, vol.42, n.4, pp. 723-728. ISSN 0080-6234. FERREIRA,V.R.
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ANÁLISE DO PERFIL DAS MULHERES QUE AMAMENTAM
EXCLUSIVAMENTE E SÃO ATENDIDAS NO PROGRAMA DE
PUERICULTURA

Ibiapina MCG1, Martins AGA2, Gomes WF3, Ribeiro NAA4, Filho JLS5

Introdução: A amamentação é uma das primeiras intervenções nutricionais que a
mãe pode realizar para assegurar o bem-estar de seu filho, e que é uma
importante ação de promoção à saúde. Amamentar é muito mais do que nutrir a
criança. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com
repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender
de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional,
além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe. A amamentação
fortalece o vínculo mãe e filho, pois é através dela que “... nutrem-se seres em
seus

primeiros

estágios

de

desenvolvimento

e

solidificam-se

relações

interpessoais, formando vínculos e condições que facilitam a sobrevivência e a
caminhada em direção à maturidade” (COUTINHO; TERUYA, 2006). As mulheres
que amamentam durante esse período demonstram grande determinação,
conseguindo superar muitas adversidades, não só no plano material como
também no plano subjetivo e relacional, onde se deparam com pressões da
família e/ou divergentes orientações fornecidas por profissionais de saúde.
Contudo, poucos estudos têm sido descritos na literatura junto a esse grupo
específico de mulheres, que embora muito investiguem as causas do desmame,
são raros aqueles que buscam retratar as atitudes, representações ou o
significado que a amamentação tem para a mãe, bem como o que origina a
predisposição para amamentar exclusivamente (COUTINHO; LIMA; LIRA, 2005).
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Nesse sentindo, justifica-se o trabalho das Equipes de Saúde da Família (ESF), já
que é possível, por meio do vínculo família-profissional de saúde, realizar o
acompanhamento e o aconselhamento das nutrizes, adequan¬do suas ações à
cultura, hábitos, crenças e posição socioeco¬nômica, entre outros aspectos
específicos das comunidades, bem como perceber as mais variadas sensações
físicas e psicológicas manifestadas pela mulher (PARADA; CERVALHÃES;
WINCKLER, 2005).Objetivo: Este estudo objetiva identificar a percepção das
mulheres atendidas no programa de puericultura sobre o aleitamento materno
exclusivo.Metodologia: O estudo realizado teve caráter exploratório-descritivo com
abordagem qualitativa, tendo como principal propósito averiguar os sentimentos
das mulheres inscritas no programa de puericultura do Centro de Saúde da
Família Antônio de Pádua Neves durante o aleitamento materno exclusivo.No
dizer de Gil (2008), a pesquisa exploratória proporciona maior familiaridade com a
problemática, objetivando torná-la mais explícita ou a construir hipóteses; enfim,
ela aprimora idéias ou a descoberta de intuições. Ao final de uma pesquisa
exploratória, você conhecerá mais sobre aquele assunto, e estará apto a construir
hipóteses. Utilizou-se o estudo de abordagem qualitativa. Nesse tipo de
abordagem, verifica-se uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto
é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito
que não pode ser traduzido em números (MINAYO, 2007). A pesquisa teve como
campo de ação o Centro de Saúde da Família Dr. Antônio de Pádua Neves,
localizado no bairro Vila União, no município de Sobral-Ceará. E foi desenvolvida
ao longo dos meses de agosto a novembro de 2010. A população foi
caracterizada pelas mulheres que eram atendidas no programa de puericultura do
Centro de Saúde da Família Dr. Antônio de Pádua Neves, no bairro Vila União,
Sobral-Ceará e cujos filhos tinham idade igual ou inferior a seis meses de vida,
totalizando cinqüenta e quatro mulheres. A amostra desse estudo compreendeu
as mães que, além de serem atendidas pelo Centro de Saúde, ter filhos com
idade igual ou inferior a seis meses, também estavam amamentando
exclusivamente seus filhos, totalizando quinze mulheres. A coleta dos dados foi
realizada através de uma entrevista semi-estruturada, composta de questões para
coletar os dados pessoais e socioeconômicos, e mais quatro questões abertas
que abrangiam os seguintes assuntos: motivos das mães estarem amamentando
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exclusivamente, sentimentos maternos e benefícios do aleitamento exclusivo. A
coleta de todos os dados foi realizada por meio de material escrito. A
amamentação é uma das primeiras intervenções nutricionais que a mãe pode
realizar para assegurar o bem-estar de seu filho, e que é uma importante ação de
promoção à saúde. Teve-se como problema dessa pesquisa os sentimentos
expressos pelas mães em aleitamento exclusivo. Este estudo buscou identificar a
percepção das mulheres atendidas no programa de puericultura sobre o
aleitamento materno exclusivo, tendo como campo de ação o Centro de Saúde da
Família (CSF) Dr. Antônio de Pádua Neves, localizado no bairro Vila União, na
cidade de Sobral – Ceará. A coleta dos dados foi realizada através de uma
entrevista semiestruturada, composta de um cabeçalho para coleta de dados
pessoais e socioeconômicos, seguido de quatro questões abertas. Os dados
foram coletados na sala de espera do CSF enquanto as participantes aguardam
as consultas de puericultura e através de visitas domiciliares para entrevistar as
mulheres que não compareceram à unidade no período de coleta. Os dados
coletados foram analisados e divididos em categorias de acordo com as respostas
das questões expostas na entrevista. O estudo obedeceu à Resolução 196/96 das
Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo seres humanos
do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. Os principais resultados
estão descritos a seguir. RESULTADOS: As participantes envolvidas na pesquisa
tinham entre dezesseis e trinta e quatro anos, sendo que 09 tinham idade igual ou
superior a vinte e cinco anos. A média de idade das participantes foi de 23,8 anos.
Sete participantes tinham apenas o ensino fundamental incompleto. Oito
moravam de favor com familiares. Sete mantinham apenas uma relação estável
com seus companheiros, sem vínculo matrimonial. Sete tinham uma renda
familiar mensal inferior a um salário mínimo e 07 tinham uma renda entre um e
três salários mínimos. Seis participantes estavam empregadas nos mais variados
tipos de empregos e 09 cuidavam apenas do lar. Delimitaram-se os motivos pelos
quais as mães amamentaram exclusivamente, sendo o discurso mais prevalente
“amamento porque é o melhor para a criança”. Investigaram-se os sentimentos
despertados nas mães durante o período de amamentação exclusiva, e o
principal apontado por elas, com 04 respostas, foi a felicidade. Investigaram-se os
benefícios do aleitamento exclusivo para mãe e filho, e obteve-se como resposta
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mais prevalente a efetivação da relação entre mãe e filho. A média de idade das
participantes encontrada foi considerada um pouco elevada, levando em
consideração a comunidade em que o estudo foi realizado, por apresentar um
elevado índice de gravidez na adolescência. Verificou-se que as mulheres que
apresentaram as condições socioeconômicas mais desfavoráveis, segundo este
estudo, foram as que mostraram mais conhecimento a respeito dos benefícios do
aleitamento exclusivo. CONCLUSÃO: Contudo, constatou-se que as mulheres
entrevistadas que apresentaram condições socioeconômicas mais desfavoráveis
(solteira,

ensino

fundamental,

morava

de

aluguel

ou

com

familiares,

desempregada e com renda familiar mensal inferior a um salário mínimo)
mostraram-se mais informadas sobre os reais motivos pelos quais se deve
amamentar exclusivamente, sendo que todas responderam que era o melhor para
a criança. Percebeu-se que os sentimentos despertados nas mães durante o
período de aleitamento exclusivo foram tanto positivos (felicidade, prazer, amor e
carinho), como negativos (dor, impaciência e angústia), expondo opiniões
distintas para a mesma questão. Porém, o que chamou mais atenção é que todas
despertaram uma preocupação maior com o bem-estar da criança do que com o
seu próprio, desvelando uma proteção instintiva para com seus filhos.
Acreditamos que essa pesquisa possa sensibilizar os leitores ou interessados no
assunto para a importância que a amamentação tem na relação mãe e filho
durante toda a vida, demonstrando aos profissionais de saúde quanto importante
é a amamentação e como o conhecimento das mães acerca desta temática pode
influenciar na decisão de amamentar, contribuindo diretamente na qualidade de
vida da comunidade.
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ANÁLISE DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM UMA
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL1

1

Frota VAF, 2 Silva AVS, 3 Leitão IMTA ,4 Almeida PC, 5 Vieira TSD

Introdução: A qualidade do serviço, sobretudo na área da saúde, é aquela que é
segura, efetiva, eficiente e adequada. É a qual segue os princípios de justiça e da
ética humana, centrada em cada paciente e nas suas individualidades. Por isso, o
controle da qualidade da assistência tem se tornado prioridade nas instituições de
saúde. Prestar cuidado de uma forma segura e eficaz deve ser o dever de cada
profissional e de cada instituição visando o bem-estar e a satisfação do
cliente/paciente/família. Os indicadores de qualidade da assistência à saúde são
variáveis que descrevem a realidade do serviço e proporcionam informações
mensuráveis do cotidiano e norteiam as modificações necessárias no cuidado. A
qualidade é compreendida como um conjunto de atributos que inclui um nível de
excelência profissional, o uso eficiente de recursos, gerando o mínimo risco ao
paciente,assim como um alto grau de satisfação por parte dos clientes,
considerando-se essencialmente os valores sociais existentes. Uma das formas
de promoção da melhoria contínua dos cuidados de saúde é a redução dos
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eventos adversos, o que na perspectiva da gestão pela qualidade total se traduz
no gerenciamento de processos e dos profissionais. A mensuração desses
eventos adversos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) está ligada
ao controle dos indicadores de qualidade dos cuidados. Os indicadores de
qualidade são variáveis que descrevem a realidade de um serviço e proporcionam
informações mensuráveis do cotidiano e norteiam as modificações necessárias no
cuidado. Os indicadores de saúde devem ser empregados para gerenciar o
atendimento e o cuidado de qualidade e, à medida que, são associados aos
outros indicadores contribuem para a avaliação das ações de saúde, auxiliando
nas tomadas de decisões. Objetivo: Analisar os indicadores de qualidade
(incidência de lesão de pele, incidência de extubação acidental e incidência de
inserção de PICC) utilizados pela equipe de enfermagem na unidade de terapia
intensiva neonatal em um hospital de Fortaleza – referência em atendimento
pediátrico do Estado - no período de janeiro a julho de 2010. Metodologia: Tratase de um estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa. A amostra
foi constituída dos registros dos indicadores (livro de ocorrências da enfermagem,
boletins) dos RN’s da UTIN, referentes ao período de janeiro a julho de 2010,
onde foi encontrado, aproximadamente, 224 neonatos. Os dados foram
organizados em quadros, tabelas e gráficos. Foram calculadas as medidas
estatísticas de média e de desvio padrão das variáveis quantitativas, além das
medidas epidemiológicas de incidência. As associações entre variáveis
qualitativas e/ou categóricas foram analisadas através da correlação linear de
Spearman de acordo com a distribuição das freqüências analisadas. Os dados
serão processados e analisados em programa de base estatística, SPSS, versão
15.0. A partir da presença de um evento adverso ocorrido (extubação acidental,
lesão de pele) e da ocorrência de inserção de PICC investigou-se os fatores de
risco que puderam levar a tal ocorrência de acordo com o material fornecido pelo
setor, Aplicou-se um instrumento semi-estruturado onde eram coletados os
registros do setor. O estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética da Instituição
sendo aprovado e realizado conforme as normas da Resolução 196/96.
Resultados: Foi realizada uma caracterização dos recém-nascidos do setor: o
número de admitidos na unidade durante o período foi de 167 pacientes, sendo o
tempo de permanência na CETIN (Centro de Terapia Intensiva Neonatal) é de
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10.55 dias. A maioria dos admitidos era do sexo masculino (53.8%), prematuro
(menor de 37 semanas) e de baixo peso (menor que 2500g) ao nascer. A maioria
desses RN’s tinham procedência de cidades do interior do Estado. Foi analisada,
também, a incidência de cada indicador e os fatores de riscos relacionados à
ocorrência de cada um. A incidência mensal da inserção do PICC, sempre se
manteve acima dos 25%, exceto, no mês de maio onde o número de admissões
foi o menor do tempo do estudo. A maioria das inserções ocorreu pela manhã,
onde se encontra uma maior ação das rotinas do setor. A lesão de pele variou de
acordo com a incidência de 0.5% a 3%, sendo em sua maioria registradas pela
manhã. As causas dessas lesões estão relacionadas ao rodizio de oxímetro e ao
uso de adesivos, sendo que o tipo de lesão que mais prevaleceu na maioria dos
meses foi a equimose. Dentre as extubações acidentais a maioria ocorreu pelo
período da manha e a causa que mais levou à essa extubação está a agitação.
Conclusões: A maioria dos RN’s admitidos são prematuros e de baixo peso e
necessitam de uma assistência ágil e de qualidade. Foi contastado uma
deficiência do registro das ações de enfermagem o que compromete possíveis
mudanças na assistência e uma alta incidência dos fatores analisados, além de
não validar o cuidado que presta ao filho. Através desses indicadores pode-se
gerenciar o trabalho dos enfermeiros do setor e a assistência prestada. A
monitorização do cuidado dos enfermeiros contribui para garantir a qualidade da
assistência de enfermagem ao paciente. Referências: ADRIANO, L. S. M.;
SILVÉRIO; FREIRE, I. L. Z; PINTO, J. T. J. M. Cuidados intensivos com a pele do
recém-nascido pré-termo. Rev. Eletr. Enf., v. 11, n. 1, p. 173-180, 2009.
Disponível em: <http://www.fen.ufg.br/revista/v11/n1/v11n1a22.htm>. Acesso em:
3 fev. 2011. FERREIRA, V. R. Análise dos eventos adversos em uma unidade
de terapia intensiva neonatal como ferramenta de gestão da qualidade da
assistência de enfermagem. 2007. 98 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de
Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.
FONSECA, A. S.; YAMANAKA, N. M. A.; BARISON, T. H. A. S.; LUZ, S. F.
Auditoria e o uso de indicadores assistenciais: uma relação mais que necessária
para a gestão assistencial na atividade hospitalar. Mundo Saúde, v. 29, n. 2, p.
161-168, 2005. KURCGANT, P.; TRONCHIN, D. M. R.; MELLEIRO, M. M. A
construção de indicadores de qualidade para a avaliação de recursos humanos
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nos serviços de enfermagem: pressupostos teóricos. Acta Paul. Enfermagem,
São Paulo, v. 19, n. 1, p. 88-91, 2006. RODRIGUES, Z. S.; CHAVES, E. D. M.;
CARDOSO, M. V. L. M. L. Atuação do enfermeiro no cuidado com o Cateter
Central de Inserção Periférica no recém-nascido. Rev. Bras. Enferm., v. 59, n. 5,
p. 626-629, set./out. 2006.
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ANEMIA FALCIFORME NA INFÂNCIA: UM ESTUDO DE REVISÃO
Salazar EAM,1 Ivo ML 2 , Araujo OM 3

Introdução: No Brasil, de acordo com dados do Censo demográfico realizado em
2000, a população brasileira não branca foi estimada em 44,66%, sendo que
destes, 1 a 6% são portadores do gene da HbS. De acordo com a OMS, a cada
ano nascem 2.500 crianças com doença falciforme, das quais cerca de 1.900 têm
anemia falciforme. Esta tem variado de 0,1% a 0,3%, dependendo do grupo e da
região estudados e da morbimortalidade. Quanto ao traço falciforme, a
prevalência tem variado de 2,7% a 6%. Doença falciforme é um termo usado para
determinar um grupo de afecções genéticas caracterizadas pelo predomínio de
hemoglobina Hb S. Que quando em homozigose constituem a anemia falciforme
(HbSS) que é de

elevada morbimortalidade, podendo apresentar-se em

heterozigose com outras hemoglobinas variantes (HbSC, HbSD) ou ainda, em
interação com as talassemias. Os pacientes portadores de doenças falciformes
devem sempre que possível ser acompanhados regularmente em serviços
especializados com presença de equipes multidisciplinares. A causa dessa
afecção é a substituição do ácido glutâmico por uma valina na posição 6 da
cadeia polipeptídica b, com conseqüente modificação fisicoquímica da estrutura
da molécula de hemoglobina, originando a hemoglobina S, que é forma grave da
doença é a anemia falciforme. Esta pode trazer complicações físicas e
psicossociais nas etapas de crescimento e desenvolvimento da criança devido a
sua cronicidade, tornando-se um problema grave na infância, devido ao seu alto
grau de morbimortalidade. À medida que a taxa de mortalidade infantil decresce,
devido à redução da desnutrição e das infecções, as hemoglobinopatias passam
a ser relevantes como problema para a Saúde Pública, por estarem incluídas
entre as doenças genéticas mais frequentes nas populações humanas. Assim,
justifica-se a investigação de alterações das hemoglobinas, especificamente da
1 Enfermeira, Especialista em Enfermagem com Ênfase em Pediatria pelas Faculdades Pequeno Príncipe( FPP).
Professora do Curso de Graduação em Enfermagem da UCDB, Mestranda do Programa de Pós-Graduação da UFMS –
Saúde e Desenvolvimento do Centro Oeste.
2.Professora mestre do Curso de Enfermagem e aluna de doutorado do Programa de Pós Graduação em Saúde e
Desenvolvimento na Região Centro Oeste- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS.
3. Professora doutora do Curso de Enfermagem e do Programa de Pós Graduação em Saúde e Desenvolvimento na
Região Centro Oeste- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS.
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doença falciforme. Doença com alta prevalência no Brasil e apresenta elevada
morbidade e mortalidade, necessitando de identificação e tratamento precoces. O
reconhecimento disso tornou o seu diagnóstico obrigatório pelos testes de triagem
neonatal, em todo o país. Objetivo: Investigar aspectos epidemiológicos e
clínicos sobre a Anemia falciforme na infância no período de 2005 á 2010.
Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, nas bases de dados
Medline e LILACS. Foram selecionados 96 estudos publicados no período de
2005 á 2010, nos idiomas inglês, espanhol e português. Para a busca, foram
usados os descritores: anemia falciforme; infância; pediatria; criança; triagem
neonatal; l sickle cell anaemia; drepanocitoses en ninõs. Os critérios de inclusão
adotados para seleção das publicações foram: artigos indexados na íntegra na
SciELO e BIREME que versassem sobre, tratamento, clínica, fisiopatologia,
epidemiologia, diagnóstico médico, crescimento e desenvolvimento, sendo outros
aspectos excluídos. As publicações foram analisadas e os dados registrados em
formulários elaborados para esse fim, no qual constavam: título, autor (es),
periódico e os aspectos técnicos a serem pesquisados, conforme os objetivos
propostos. Após a análise, os dados foram organizados, as idéias interpretadas
sob a forma de planilha do Excel, originando figuras analisadas através da
estatística descritiva. Resultados: Total de artigos dos 96 artigos selecionados,
cinco foram publicados em 2005, 5 em 2006, 16 (17%) em 2007, 15 (15%) em
2008, 16 (16%) em 2009 e 34 (41%) em 2010. Com relação aos descritores,
quatro referências enfocaram conceito e fisiopatologia da anemia falciforme em
crianças, 23 (25%) descreveram quadros clínicos; 13 (14%) contemplaram
diagnóstico médico e triagem neonatal; oito aspectos do crescimento e
desenvolvimento; 14 (15%) descreveram epidemiologia e 31 (37%) enfocaram o
tratamento das crianças e três a assistência de enfermagem. Considerações:
Registra-se em 2010 um volume aumentado de publicações, entre elas destacamse os estudos de revisão sobre a evolução das descrições dos eventos clínicos e
do tratamento profilático. A anemia falciforme é uma doença com elevada
morbimortalidade, necessitando de intervenção e tratamento precoce. Nos
estudos epidemiológicos o índice de mortalidade entre os menores de cinco anos
com anemia falciforme está entre 25% a 30% sendo os óbitos secundários a
infecções. A infecção bacteriana é uma das causas mais freqüentes de

1199

mortalidade na doença falciforme, principalmente por seqüestro esplênico, iniciase após os dois a três primeiros meses de vida, fato que justifica a importância do
diagnóstico precoce.

Estudos abordando os aspectos nutricionais e de

crescimento e desenvolvimento mostraram que as crianças portadoras de Anemia
Falciforme tiveram aumento dos déficits de peso e estatura ao longo do tempo,
quando comparadas aos controles, assim como atraso na idade óssea. Não
havendo relação entre o estado nutricional e gravidade da doença. A crise vasooclusiva dolorosa é reconhecida como um marcador da doença falciforme, a
principal causa de morbidade em todos os portadores principalmente nas
crianças. Ocorre precocemente, desde poucos meses de vida, atingindo
pequenos ossos das mãos e dos pés (síndrome mão-pé); esta é, tipicamente, a
primeira manifestação dolorosa da doença. Outro aspecto clínico a ser relatado é
quanto ao risco do comprometimento da função neuropsicológica com presença
de infartos silenciosos e queda de desempenho em determinadas áreas da
função cognitiva dessas crianças devido aos acidentes vasculares encefálicos
que podem ocorrer devido as crises de vaso-oclusão, sendo que estas tem maior
incidência na segunda infância e inicio da puberdade. A adoção de medidas
profiláticas comprovadamente aumenta a sobrevida dos indivíduos afetados e
melhora a sua qualidade de vida, apesar de não possibilitar a cura clínica da
doença.
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ANEMIA FERROPRIVA EM CRIANÇAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA
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ROCHA BMF ²
INTRODUÇÃO: A anemia por deficiência de ferro é considerada atualmente a
carência nutricional mais prevalente em todo o mundo, afetando principalmente
lactentes, pré-escolares, adolescentes e gestantes. Estima-se que mais de 2
bilhões de pessoas no mundo, sobretudo em países subdesenvolvidos e em
populações de baixa renda apresentem esta patologia devido à baixa ingestão
de ferro biodisponível. Além disso, ela está associada a outras patologias como
a desnutrição, deficiência de vitamina A, deficiência de folato e infecções,
enquanto nas regiões tropicais a infestação parasitária e as hemoglobinopatias
são causas comuns de anemia. A fortificação universal com ferro em alimentos
comumente consumidos tem sido utilizada em muitos países por representar
uma solução prática e de baixo custo 15 para combater a carência do mineral.
Farinhas de cereais são os alimentos mais comumente fortificados, mas outros,
tais como massas, arroz e vários tipos de molhos também são utilizados. A
exemplo de outros países, o Brasil, desde junho de 2004, tornou obrigatória a
fortificação das farinhas de trigo e milho com ferro e ácido fólico, visando
diminuir esse déficit nutricional da população (PINHEIRO, 2008). A anemia é
uma doença muito negligenciada, possui uma grande importância como evento
epidemiológico, as anemias e, tipicamente, a ferropênica, configuram um
problema

de

marcante

expressão

na

prática

clínica

e

de

impacto

socioeconômico. No primeiro aspecto, pode-se citar que normalmente as
anemias carenciais vêm associadas a outras carências nutricionais, sobretudo
no grupo infantil, e que a ferropenia, mesmo sem anemia, pode malograr a
1

Acadêmica do 6º período de Enfermagem da Faculdade Metropolitana da Amazônia
(FAMAZ);
2 Acadêmicas do 6º período de Enfermagem da Faculdade Metropolitana da Amazônia
(FAMAZ);
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homeostase de vários sistemas orgânicos. No último aspecto, a deficiência de
ferro atua nos custos públicos e privados da saúde, nas conseqüências sociais
do aumento da mortalidade materna, na redução de produtividade e nas
conseqüências em longo prazo no desenvolvimento mental. Em todos os
estágios da vida, a condição em pauta pode interferir negativamente no
funcionamento cognitivo, na capacidade física, na produção de hormônios
tireoidianos e regulação da temperatura corporal e no estado imune,
aumentando os riscos de infecções. Nas pessoas produtivas, pode reduzir o
rendimento nos estudos em 30%. O nível de hemoglobina no sangue é
considerado como indicador eletivo das anemias, secundariamente, pode-se
utilizar, também, o valor do hematócrito como indicador genérico das anemias,
em função de sua boa concordância com os níveis de hemoglobina, em
estudos populacionais. Convencionou-se adotar alguns pontos de corte para
discriminar a ocorrência de anemias em diferentes grupos etários e condições
fisiológicas. Em principio, estes valores devem ser corrigidos para grandes
altitudes e para grupos que praticam, por esporte ou por característica
ocupacional, atividades físicas intensas. A etnia também interfere com as
variáveis hematológicas, admitindo-se que os padrões de normalidade da raça
negra seriam mais baixos que os validos para brancos. Em estudos
populacionais, ainda não se trabalha com essas discriminações. Desde que,
sob o aspecto epidemiológico, as anemias por deficiência de ferro representam
a forma predominante, pode-se recorrer a outros indicadores mais sofisticados
para sua avaliação, como a dosagem de ferro sérico, saturação da transferrina
e determinação da ferritina sérica, melhorando assim, o quadro informativo
sobre a etiologia do problema (ROUQUAYROL, 2003). Estima-se que no Brasil
a uma prevalência de 20,9% de anemia entre as crianças menores de cinco
anos. Outros estudos nacionais localizados apontam prevalências de anemia
que oscilam de 36,4% a 47,8% entre a essa mesma faixa etária e de 47,8% a
54% entre menores de três anos. Além disso, contrariamente à tendência de
redução da desnutrição infantil nas últimas décadas, a anemia parece
apresentar tendência temporal de aumento entre as crianças Brasileiras
(CASTRO 2011). A anemia por deficiência de ferro associa-se ao baixo peso
ao nascimento, desnutrição, condição socioeconômica desfavorável e alta
morbidade. Embora lactentes possuam maior risco para a anemia ferropriva
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devido ao rápido crescimento associado ao esgotamento das reservas
corporais do mineral, tal risco se estende a crianças no período pré-escolar e
escolar, cuja manutenção das condições de vida adversas e a composição
inadequada da dieta tornam a deficiência de ferro um problema comum
também nessa idade. A anemia leva a importantes prejuízos, com
repercussões principalmente na aquisição das capacidades cognitivas e
motoras, no desenvolvimento de linguagem, com influência no processo de
aprendizagem. As manifestações da carência de ferro repercutem em vários
sistemas orgânicos. O diagnóstico da anemia ferropriva é realizado através do
hemograma, com contagem dos glóbulos vermelhos e na dosagem da
hemoglobina. O tratamento principal envolve administração oral de ferro na
forma ferrosa. Associado ao tratamento medicamentoso deve-se orientar o
consumo de alimentos com quantidade e biodisponibilidade elevadas de ferro,
facilitando a recuperação do paciente (TRINDADE, 2009). Segundo o Fundo
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Índice de Desenvolvimento
Infantil (IDI) na Região Norte é bem mais baixo (0,56) que o observado nas
regiões Sul (0,75) e Sudeste (0,78). OBJETIVOS: Analisar publicações sobre
anemia ferropriva em crianças, através de revisão de literatura; Verificar as
principais causas de anemia por deficiência de ferro. METODOLOGIA: Este
trabalho é do tipo revisão de literatura. O levantamento bibliográfico foi
realizado com as palavras chaves “anemia ferropriva em crianças” na base de
dados MEDLINE, LILLACS (Literatura Latino americana da Ciência da Saúde),
Bireme, SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e livros. Foram
consultadas publicações cientificas da ultima década. RESULTADOS: Foram
incluído nessa revisão 5 estudos que avaliaram a anemia por deficiência de
ferro em crianças, e os fatores associado como alimentação, saneamento
básico, infecção por parasitoses e entre outros fatores. Incluiu-se na pesquisa
quase todas as regiões brasileiras, sendo possível observar que o norte e
nordeste possuem um maior índice de crianças anêmicas. E ainda que esta
patologia possa ocasionar problemas no desenvolvimento escolar e no
rendimento para desenvolver atividades. CONCLUSÃO: Os estudos sobre
anemia por deficiência de ferro apresentaram resultados que apontaram esse
como um problema social que afeta especialmente os menores de cinco anos,
associando-se com o menor crescimento estatural e infecções diarréicas e por
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geohelmintos.

Dessa

forma

são

necessárias

intervenções

voltadas

prioritariamente a esse grupo etário, que busquem garantir adequado
crescimento e controle de infecções, o que, na prática, pode ser revertido em
melhorias dos serviços de pré-natal e puericultura.
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ANJOS DA ENFERMAGEM: HUMANIZANDO O CUIDADO EM
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA ATRAVÉS DO LÚDICO – RELATO DE
EXPERIÊNCIA
BARROS, LCM1
GARCÊZ, JCD2

INTRODUÇÃO: Abordar o tema "Cuidado Humanizado" conduz à reflexão sobre
condição humana, pois se vive e se convive em um mundo onde se necessita,
freqüentemente, reiterar os valores humanos. (1) Nessa perspectiva, projetos de
responsabilidade social, como “Anjos da Enfermagem”(AE) se constituem como
formas alternativas no exercício do cuidar, sobretudo em enfermagem pediátrica. O
projeto “Anjos da Enfermagem: educação e saúde através do lúdico”, surgiu no ano
de 2003, após ler o livro “Terapia do Amor”, que retrata a vida do médico norteamericano Dr. Hunter Adams, mais conhecido como Patch Adams, uma estudante
de enfermagem, juntamente com um grupo de voluntários sentiram-se motivados a
desenvolver um trabalho que levasse a humanização da assistência a saúde na
região do Cariri, Sul do Ceará. Após 01 ano como projeto os Anjos da Enfermagem
fundou em 2004 o Instituto Anjos da Enfermagem. Após 03 anos de existência e
desenvolvimento de trabalhos sociais de grande relevância na sociedade no ano de
2007 o Instituto desenvolveu em parceria com o Hospital Maternidade São Vicente
de Paula – Centro de Oncologia do Cariri, um estudo que identificou as
necessidades das crianças com câncer do Cariri. A partir desse estudo os Anjos da
Enfermagem redefiniram como sua principal missão, apoio a crianças com câncer e
humanização da saúde, além disso, o instituto tem como missão, articular ações
que promovam o exercício da cidadania dos estudantes e profissionais de
enfermagem de todo território nacional (2 ) . Apoiado por toda enfermagem brasileira sistema COFEN/CORENS- OBJETIVOS: O projeto tem como perspectiva, o
amparo a crianças com câncer e a humanização da saúde no cuidado de
enfermagem. O Centro de Apoio a Criança com Câncer – Instituto Anjos da
Enfermagem é uma associação civil, sem fins lucrativos, que presta assistência a
crianças com câncer e desenvolve trabalhos no âmbito da Humanização da Saúde.
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METODOLOGIA: Este estudo consiste em um relato de experiência de duas
integrantes do projeto (núcleo Pará): uma das coordenadoras locais e docente da
Universidade Estadual do Pará, e uma voluntária do projeto e discente de
enfermagem da mesma instituição; com o objetivo de socializar a vivência no
projeto e corroborar, desta forma, a importância da ludicoterapia no processo
saúde-doença. Depois de selecionadas, em setembro de 2010, iniciamos uma
jornada de atividades estabelecidas pelo instituto, entre elas, as visitas semanais
às enfermarias pediátricas do Hospital Ophir Loyola, referência em Pediatria
Oncológica do estado. As visitas são normalmente precedidas do preparo das
voluntárias, como trata-se de atividades infantis, precisamos estar caracterizadas;
maquiagem, fitas no cabelo, chapéus, jalecos, todo material previamente
estabelecido e cedido pelo Instituto. Durante a caracterização aproveitamos para
interagir, discutir as atividades em grupo que serão propostas às crianças e
organizar as atividades extras, que normalmente são feitas aos sábados em
campanhas de vacinação e outras programações como, semanas de enfermagem,
eventos do Conselho Regional e da Universidade. Em seguida, partimos às visitas
propriamente ditas; nos leitos dos pequenos pacientes, de diversas localidades do
estado, de todas as idades, cada um com suas particularidades; patológicas,
sociais, religiosas e familiares. Esse momento é único e o maior legado da nossa
participação, pois é lá que sentimos a diferença que fazemos em todos os âmbitos
e em cada pessoa que participa do processo, seja cuidando ou sendo cuidado.
Eles, “os pequeninos”, como costumamos chamá-los, nos esperam ansiosos para
atividades que costumam ser feitas: músicas, danças, peças teatrais, leituras, tudo
baseado no objetivo principal do projeto, “educação em saúde através do lúdico”,
que visa implementar o lúdico enquanto instrumento eficaz no cotidiano do cuidar,
enfatizando a alimentação adequada, higiene apropriada, aceitação a terapêutica
medicamentosa. O fato de estreitarmos uma relação diferente com as crianças,
traduz uma resposta, positivamente diferente, delas para com tratamento. O lúdico
está intrínseco na própria arte de cuidar, e se expressa de diferentes formas, como
por meio do toque, do olhar, do sorriso, do ouvir, do movimento gestual e da fala, o
tom de voz, da conversa, do carinho, da atenção, da interação, do respeito, e da
valorização da cultura do cliente, tais perspectivas abrem a possibilidade de os
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profissionais transgredirem o instituído e transformarem o cotidiano do cuidado,
através do bom humor, da leveza no falar e no agir, tornando o convívio
descontraído, acolhedor, divertido e agradável (1) . Essas evidências ratificaram que
o lúdico qualifica o cuidado, especialmente por meio das interações humanas e dos
sentidos corporais, sobretudo considerando os sujeitos envolvidos: cliente e
cuidador (3 ) . RESULTADOS: Seguindo esta linha e sistematizando os resultados
obtidos na tríade, doença/tratamento/recuperação, podemos concluir que a
conjuntura hospitalar favorece a utilização do lúdico, pois contribui para a
minimização de traumas da hospitalização, reduz angústia, negativismo, frustração,
resistência ao tratamento, conflito e ansiedade, operando na modificação do
espaço e principalmente na estrutura psicológica da criança, já que estes são
conceitos e pressupostos gerais de cuidado que se aplicam a todos os clientes,
sem distinguir marcadores como sexo, idade e condições de vida e saúde. Porém,
no que se refere às crianças, deve-se considerar sua especificidade, uma vez que,
nesta fase da vida, o ser tem maior dificuldade em lidar com o desconhecido e de
enfrentar seus medos (3 ) . NOSSAS CONSIDERAÇÕES: Além das respostas
significativamente positivas por parte das crianças, enfatizamos a importância da
ludicoterapia, por ser uma ferramenta consistente de aplicação prática do cuidado
de enfermagem, preconizada por seus modelos conceituais, como sendo a ciência
que utiliza o processo de cuidar para a realização do cuidado integral ao indivíduo.
Essas evidências denotam que o lúdico qualifica o cuidado, especialmente por
meio do alicerce de humanização que o caracteriza; e que se faz indispensável,
sobretudo por considerar, primordialmente, os sujeitos envolvidos neste processo;
quem cuida e quem é cuidado.
DESCRITORES: Enfermagem; cuidar; infância.
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ANOMALIA
ANORRETAL
E
AS
RESPONSABILIDADES
ENVOLVIDAS NOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM: UMA REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA

Oliveira TP1 , Santana WS2, Silva MWL3, Monte LL4, Sá MS5

Introdução: Várias são as crianças nascidas com alguma malformação congênita
e que, muitas vezes, precisarão de internação para a resolução do problema. As
malformações congênitas incluem as anomalias presentes no momento do
nascimento, as morfológicas (malformações, deformidades) ou funcionais (retardo
mental, cegueira, surdez). Sua etiologia pode ser genética ou ambiental e na
maioria dos casos existe uma multifatoridade que se interrelaciona; são os fatores
genéticos predisponentes e fatores ambientais desencadeantes(1-2). Uma das
anomalias congênitas que podem ocorrer é o nascimento da criança com ânus
imperfurado e, por isso, em muitos casos, há a necessidade da realização de
estomias. As crianças necessitam fazer estomias por vários problemas de saúde,
não apenas por nascer com ânus imperfurado, e esses estomas ocorrem de
forma temporária ou definitiva, a reconstrução do trânsito, seja gastrintestinal ou
urinário, depende da doença de base e das intervenções cirúrgicas necessárias.
As causas mais freqüentes no lactente são enterocolite necrosante, ânus
imperfurado, e, menos comum, doença de Hirschsprung; nas crianças maiores
são as doenças intestinais inflamatórias, defeitos congênitos e as ureterostomias
nos defeitos de bexiga ou da porção distal do uretér(3). Objetivo: Identificar os
trabalhos alcançados a respeito desse tema, surgiu o interesse em realizar a
revisão bibliográfica. Foi determinado como objetivo principal para esta revisão, a
identificação de pesquisas que abordem as crianças com anomalia anorretal e
cuidados de enfermagem. Metodologia: Tratou-se de uma revisão bibliográfica a
respeito do tema de crianças nascidas com anomalia anorretal e o cuidado de
enfermagem. Essa revisão foi feita por leituras exploratória e seletiva do material
1
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de pesquisa indexados nos bancos de dados acessados eletronicamente na
Biblioteca Virtual em Saúde (Lilacs, MEDLINE e Scielo). Os trabalhos de revisão
são definidos por Noronha e Ferreira (2000, p. 191) como estudos que analisam a
produção bibliográfica em determinada área temática, dentro de um recorte de
tempo, fornecendo uma visão geral ou um relatório do estado-da-arte sobre um
tópico específico, evidenciando novas idéias, métodos, subtemas que têm
recebido maior ou menor ênfase na literatura selecionada(4). Trata-se, portanto, de
um tipo de texto que reúne e discute informações produzidas na área de estudo.
Pode ser a própria revisão um trabalho completo, ou pode aparecer como
componente de uma publicação, ou ainda organizadas em publicações que
analisam o desenvolvimento de determinada área no período de um ano, os
chamados annual reviews.. A coleta de dados foi realizada no primeiro semestre
de 2011, utilizando a via eletrônica consultando as bases de dados. A revisão
iniciou-se com o levantamento bibliográfico, em seguida a realização de leitura
exploratória do material encontrado, determinado pelo critério de inclusão e
exclusão: pesquisas que abordem os descritores estabelecidos, publicados na
íntegra, entre os anos de 2002 a 2011; nos idiomas Português, Inglês, e
Espanhol; e indexados nas bases de dados da Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), da Literatura Internacional em Ciências
da Saúde (MEDLINE) e da Scientific Electronic Library Online (SciELO). Foram
identificados 26 artigos e, após a verificação dos critérios para a seleção do artigo
e duplicidade, foram identificados 12, sendo encontrados quatro na base de
dados da MEDLINE, seis na LILACS e dois na SciELO. Resultados: Implicações
do nascimento de uma criança com ânus imperfurado: Foi observado que vários
são os problemas neonatais que necessitam de cirurgia de urgência, a anomalia
anorretal é uma delas. O impacto do nascimento de uma criança mal formada é
profundo, aliado ao problema da imperfuração anal inclui, aos pais e familiares, o
desapontamento, a vergonha, os complexos de culpa, acusações mútuas,
rejeições, preocupações financeiras e o medo das futuras gestações(1-2,5). A
imperfuração anal é uma das anomalias anorretais e está associadas aos defeitos
em outros sistemas do corpo(1,5), e estudos mostram a associação mais frequente
com o trato urogenital; a sobrevida depende da severidade das anomalias
associadas. Logo no início deve-se obter uma anamnese sistemática e iniciar o
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tratamento, cirúrgico ou clínico, o mais precoce possível, a lesão se desenvolve
devido à falta de complementação do complexo embriológico(4-5). O tratamento
cirúrgico convencional é a confecção da colostomia pélvico proximal, em
neonatos com um dia de vida, seguindo a formação da fístula com a realização da
anorretoplastia sagital posterior, realizada aos 4 ou 6 meses de vida(5). Após três
meses dessa cirurgia é realizado o fechamento da colostomia, para isso é
necessário ocorrer com frequência a dilatação suave da fístula anal no neonato,
utilizando os dilatadores próprios. Há chances de incontinência fecal em pacientes
que passaram por cirurgias em decorrência da malformação anorretal, o
tratamento do intestino à base de enemas, laxantes e medicamentos são bem
sucedidos, quando bem administrados. Por isso, a importância da orientação à
mãe, para não esperar, apenas, uma evolução normal do treinamento intestinal
nessas crianças. Esse tipo de cirurgia, como qualquer outra, deve ser vista no seu
aspecto global. Informações simples relacionadas aos cuidados, incluindo a
descrição da cirurgia, os procedimentos e o centro cirúrgico contribuirão para
redução da angústia, do medo e da ansiedade por desconhecimento das
situações. Assitência de enfermagem frente á criança estomizada: A assistência
aos pacientes estomizados deve ser praticada desde a fase pré, pós-operatória e
alta hospitalar, a orientação emerge como uma estratégia que integra a
valorização e o reconhecimento da família no cuidado ao estomizado. Essa
assistência envolve relacionamento interpessoal, constituído de atitudes humanas
que não podem ser preestabelecidas como uma função essencialmente técnica(4).
Em relação à orientação no pré-operatório, desenvolve-se a aprendizagem da
família, explicando como ocorrerá o procedimento, isso resultará em diminuição
de complicações, redução do período de internação e diminuição da ansiedade(3).
Também está envolvido na assistência à pessoa estomizada a seleção do
sistema de bolsa, tipos de barreira protetora e produtos acessórios a serem
utilizados. Isso só se torna possível com o respaldo dos avanços tecnológicos
alcançados pelos coletores específicos ao cuidado dos estomas e que estão
disponíveis no mercado. A orientação, que se inicia no pré-operatório tem
continuidade no pós-cirúrgico e após a alta hospitalar. A atividade educativa do
profissional de saúde é entendida como um meio para que a família desenvolva
suas potencialidades para o autocuidado. Sob essa perspectiva, ao enfermeiro
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cabe facilitar ou ajudar a se desenvolver para tal, a valorização da orientação para
a alta refere-se ao desenvolvimento da independência e segurança. Conclusão:
Constatou-se a carência de publicações que descrevam projeto terapêutico de
orientação para o cuidado, como também aos pais e outros familiares na
assistência direta. Detectou-se, além disso, que a criança nascida com
malformação anorretal exige uma avaliação cuidadosa, diagnóstico clínico
correto, reconstrução anatômica meticulosa e compreensão nos cuidados pré e
pós-operatório, com a finalidade da criança ter uma boa qualidade de vida. Essas
intervenções convenientes possuem a finalidade de minimizar a morbidade.
Entende-se que este estudo tenha fornecido dados que permitam reflexões para
aprimorar a atuação dos profissionais de saúde, especificamente os enfermeiros,
na atenção aos cuidados com a criança nascida com anomalia anorretal, esse é
um desafio na busca da qualidade para o cuidado. Entretanto, faz-se necessário
que novas pesquisas sejam realizadas, com propostas metodológicas que
retratem a essência do cuidado com as crianças estomizadas.
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BÁSICAS EM UMA UNIDADE PEDIÁTRICA – UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA

Autores: Santos TCL1, Dias HKH, Santos TCL2, Schaurich D3, Jesus ACP4.

INTRODUÇÃO: O processo de enfermagem (PE) é um método utilizado para se
implantar, na prática profissional, uma teoria de enfermagem no subsídio às
ações de cuidar. Assim, após a escolha da teoria de enfermagem, torna-se
necessária a utilização de um método científico para que os conceitos da teoria
sejam aplicados e implantados na prática(1). O processo de enfermagem
operacionaliza-se em etapas ou fases que dependerão do referencial teórico
adotado. Como este estudo fundamenta-se na Teoria das Necessidades
Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta(2), o PE operacionaliza-se em seis
etapas: investigação ou histórico (que inclui a anamnese e o exame físico),
diagnóstico, plano assistencial, plano de cuidados ou prescrição, evolução ou
avaliação de enfermagem e prognóstico. Assim, o processo de enfermagem em
pediatria representa um conjunto de ações sistematizadas e racionais que visam
atender as necessidades das crianças. Requer tanto habilidades cognitivas,
quanto operacionais, bem como um bom relacionamento enfermeiro-criançafamília. A humanização no setor pediátrico deve ser inerente ao PE, devido à
importância na recuperação da criança hospitalizada. Com a abordagem centrada
na criança, o foco da assistência passa a ser a criança em sua unidade
biopsicossocial. O objetivo dessa assistência é amenizar as repercussões
psicológicas provenientes da hospitalização, além de restabelecer a saúde
infantil. Dá-se ênfase às necessidades de crescimento e desenvolvimento e às
1

Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – CCSST;

2

Enfermeira - Especialista em Saúde Pública pela Universidade Estadual do Maranhão;

3

Enfermeiro - Doutorando da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor Assistente

do Curso de Enfermagem da UFMA-CCSST ;
4

Enfermeira - Especialista em Enfermagem Obstétrica e Neonatal. Professora Auxiliar do Curso de Enfermagem da UFMA-

CCSST.

1214

necessidades clínicas da criança, havendo também um incentivo maior à
participação da criança e da família nos cuidados, principalmente naqueles mais
gerais como higiene e alimentação. Entretanto, a maioria dos hospitais,
deficientes de recursos humanos e materiais, parecem adotar a abordagem
centrada na patologia da criança, entendendo que despende menor tempo para
prestar assistência, economiza pessoal, mantém organizado o espaço físico da
unidade e provoca menor estresse na equipe, uma vez que requer menor
envolvimento com o paciente(3). Na Teoria das Necessidades Humanas Básicas
de Horta(2), os conceitos centrais identificados são: enfermagem, ser humano,
ambiente, saúde/doença, necessidades humanas básicas, assistir e cuidar em
enfermagem. Na Teoria das Necessidades Humanas Básicas, a definição de ser
humano está expressa como um todo dinâmico, um ser que se distingue dos
demais seres do universo pela sua capacidade de reflexão, por ser dotado de
poder de imaginação e simbolização que pode unir presente, passado e futuro,
como membro de uma família e de uma comunidade, e como elemento
participante ativo no seu autocuidado; estas características permitem sua
unicidade, autenticidade e individualidade. Neste contexto, o ser humano é visto
como um ser holístico, ou seja, um todo indivisível e não a soma de suas partes; é
uma pessoa única e autêntica, onde os aspectos bio-psico-sócio-espirituais estão
presentes nas fases do seu ciclo vital e do ciclo saúde-enfermidade(2). O conceito
de ambiente nasceu e evoluiu desde uma interpretação restrita como o contexto
em que o ser humano vive sua vida, até a ampliação e inclusão de outras
condições tais como: influências internas ou externas que interagem e afetam a
vida e o desenvolvimento de um organismo, determinando, em parte, o seu nível
de adaptação; experiências particulares que atribuem um sentido às expressões,
interpretações e interações sociais humanas em dimensões físicas, ecológicas,
sócio-políticas e culturais ou, ainda, um campo energético irredutível e
quadridimensional em constante e criativa troca de energia. A definição de saúde
está relacionada às mudanças na maneira de compreender a saúde/doença e de
entender as exigências de assistência à saúde; vinda da concepção das
necessidades humanas, tem contribuído para mudar a enfermagem e sua prática.
Fazer enfermagem orientada pela saúde é diferente daquela orientada pela
doença, o que é alertado pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem,
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nos Princípios Fundamentais, quando salienta que esta é uma profissão
comprometida com a saúde e qualidade de vida da pessoa, família e coletividade.
Horta diz que o ser humano tem três níveis de necessidades a serem supridas: as
necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. Ainda, afirma que
o PE ocorre mediante a existência de alguns personagens, quais sejam: o ser
paciente, o ser enfermeiro e o ser enfermagem. No que se refere aos conceitos
centrais da teoria analisada, o foco específico é constituído pelas necessidades
humanas básicas e complementado com os termos assistência e cuidado de
enfermagem. Desta forma, no presente estudo, a necessidade básica focalizada é
a de segurança, sendo constituída pela segurança do corpo, do emprego, de
recursos, da moral, estando relacionada com a segurança que a pessoa precisa
para se desenvolver de forma íntegra diante da sociedade(4). OBJETIVO: relatar a
implementação do processo de enfermagem, de acordo com a Teoria das
Necessidades Humanas Básicas de Horta, no cuidado a uma criança
hospitalizada, cuja internação era para o alcance de um diagnóstico acurado de
um “caroço abdominal”. METODOLOGIA: trata-se, portanto, de um relato de
experiência, realizado em um hospital de médio porte, localizado na cidade de
Imperatriz/MA. A coleta de dados foi realizada mediante análise de prontuário,
entrevista com a mãe e a criança, e exame físico. Os diagnósticos de
enfermagem foram estabelecidos a partir do raciocínio clínico e diagnóstico da
Taxonomia II da NANDA/I (2007-2008)(5). RESULTADOS: entrevista realizada no
dia 21 de fevereiro de 2011. Paciente R.R.S., 6 anos, sexo masculino,
acompanhado da mãe, natural de Caxias/MA, residente em Açailândia/MA e
morando com a família. Foi admitido no Hospital Municipal Infantil de Imperatriz
(HMII), no dia 18 de fevereiro de 2011, deambulando e queixando-se de “caroço
doloroso na barriga”, até o momento sem diagnóstico médico definitivo. Foi
submetido a exames laboratoriais e tomografia computadorizada de abdômen.
Resultados dos exames laboratoriais: hemograma completo – hemácias: 3,63;
Hg: 10,2; Ht: 31,6. No 3º dia de internação, paciente encontrava-se no leito,
acordado, em decúbito dorsal, orientado, consciente, comunicativo e sem queixas
no momento da visita. Apresentava-se normotérmico (36,3ºC), normotenso
(120x80mmHg), normocárdico (80bpm), eupnéico (18 rpm), com acesso venoso
em MSD e sem medicação; paciente em uso de dipirona 20gts de 6/6hs, se
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houver dor. Ao exame físico apresentava couro cabeludo íntegro, pavilhão
auditivo e vias aéreas superiores íntegros, conjuntiva e mucosa oral hipocoradas
(2++/4++++) e dentição decídua completa. ACV: RCR em 2T, BNF sem sopros.
AP: MV presentes. ABD: ruídos hidroaéreos presentes, presença de nódulo no
flanco direito doloroso à palpação. Paciente em dieta livre. Eliminações intestinais
e vesicais presentes. Sono e repouso preservados. Higiene corporal preservada.
Paciente aguardando resultado de exames para a realização de possível cirurgia.
Problemas de enfermagem: acesso venoso periférico no MSD sem medicação.
Diagnóstico de enfermagem: risco para infecção relacionado a procedimentos
invasivos. Plano de cuidados que foram desenvolvidos e auxiliaram no assistir à
criança e nas orientações ao familiar: 1) verificar SSVV de 6/6hs; 2) inspecionar a
condição do local da punção venosa; 3) monitorar sinais de infecção (febre,
calafrios, sudorese, mal-estar); 4) verificar permeabilidade da punção venosa; 5)
utilizar técnica asséptica para a punção do acesso; 6) administrar medicamentos,
se prescrito. CONSIDERAÇÕES FINAIS: a realização deste estudo mostrou que
através do PE na pediatria, cuja assistência foi baseada na Teoria das
Necessidades Humanas Básicas de Horta, é possível prestar cuidados à criança
de maneira qualificada, individual e humanizada, beneficiando o cliente e sua
família, além de proporcionar o maior reconhecimento do trabalho do enfermeiro
na instituição de saúde. Vale ressaltar que o caso clínico em questão não possuiu
diagnóstico médico durante o período de aulas práticas na unidade, o que não foi
um empecilho para a concretização do objetivo do estudo. Isso porque, de acordo
com Horta, a enfermagem é uma ciência aplicada, que desenvolve suas teorias
através da sistematização dos seus conhecimentos, tornando-se uma ciência
independente, cujo o objeto é assistir o ser humano no atendimento de suas
necessidades básicas sendo elas em qualquer situação ou fase da vida.
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APLICAÇÃO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO NO PREPARO DE UMA
CRIANÇA ESCOLAR PARA CIRURGIA PULMONAR
Alves PSN 1
Silveira APX 2
Pinto CMM 3
Almeida FA 4
Santos NC 5

Introdução: A hospitalização pode ser uma experiência difícil e amedrontadora para
a criança e sua resposta frente a esta situação é influenciada por diferentes fatores:
o seu estágio de desenvolvimento, a duração da hospitalização, a atitude dos pais e
da equipe de saúde durante a internação e as informações recebidas, entre outros(1).
A criança é submetida a diversos procedimentos diagnósticos e terapêuticos, dentre
eles, a punção venosa, a instalação de catéteres e, em alguns casos, a cirurgia. Para
qualquer paciente, o procedimento cirúrgico representa uma circunstância crítica,
mas para a criança, essa experiência pode ser mais difícil de enfrentar, já que nem
sempre ela compreende claramente o que está acontecendo(1,2). Para amenizar o
sofrimento, proteger e favorecer seu desenvolvimento integral, ela e sua família
devem ser preparadas adequadamente. Como recurso de preparo da criança para a
cirurgia, o enfermeiro pode utilizar-se do brinquedo terapêutico (BT) (2-4). Trata-se de
uma técnica não dirigida, utilizada por qualquer enfermeiro e indicada para qualquer
criança que vivencie uma situação atípica para a sua idade, com o objetivo de aliviar
a ansiedade e auxiliar no preparo para procedimentos ao dar oportunidade de
dramatizar situações vividas e manusear instrumentos utilizados no hospital ou que o
representem. Para o profissional, o BT possibilita a compreensão das necessidades
1 Especialista em Enfermagem Pediátrica e Neonatal. Enfermeira da Clínica Pediátrica do Hospital Universitário
da USP.
2 Especialista em Enfermagem Pediátrica e Neonatal. Enfermeira da Clínica Pediátrica do Hospital Universitário
da USP
3 Especialista em Enfermagem em Nefrologia. Enfermeira da Clínica Pediátrica do Hospital Universitário da
USP.
4 Doutora em Psicologia. Professora da Faculdade de Enfermagem do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa
Albert Einstein.
5 Mestre em enfermagem. Enfermeira Chefe da Clínica Pediátrica do Hospital Universitário da USP.
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e sentimentos da criança, por meio da obtenção de informações sobre o que ela
pensa e como se sente em relação à hospitalização, favorecendo o estabelecimento
de um vínculo de confiança com ela. O BT pode ser classificado em três tipos:
dramático, instrucional e capacitador de funções fisiológicas. As sessões duram
cerca de 15 a 45 minutos e podem ser realizadas em qualquer lugar, conforme a
preferência da criança(3,4). Considerando os inúmeros benefícios da aplicação da
técnica de BT na assistência de enfermagem(5), este estudo propõe-se a explorar
sobre o seu emprego no preparo da criança escolar para a cirurgia. Objetivo:
Descrever a experiência do preparo de uma criança escolar com brinquedo
terapêutico para cirurgia pulmonar. Método: Trata-se de um estudo de caso,
realizado com um menino de sete anos e 11 meses, internado em um hospital
público, de nível secundário, situado na cidade de São Paulo. Foram realizadas cinco
sessões de BT dramático e instrucional durante o período de internação, sendo
oferecidos os seguintes materiais: boneco de pano, gorro, luva, máscara cirúrgica,
agulhas, seringas e roupa privativa de centro cirúrgico. Resultados: TBS foi
encaminhado ao Pronto Socorro Infantil da referida instituição devido a queixas de
dores súbitas em hemitórax esquerdo. Após a radiografia de tórax, foi internado na
unidade pediátrica para investigação diagnóstica. Submetido à tomografia,
broncofibroscopia e angiotomografia, diagnosticou-se abcesso pulmonar, sendo
indicada lobectomia, que foi realizada com sucesso. Permaneceu internado por 28
dias, dois deles em unidade de terapia intensiva pediátrica (UTIP) logo após a
cirurgia. Esteve acompanhado da mãe (50 anos) durante toda a hospitalização,
recebendo visitas do pai (49 anos) e do irmão (25 anos). Já havia sido hospitalizado
duas vezes anteriormente: por três dias, devido a crise de asma, em 2005; e por 16
dias, sendo 8 dias em UTIP, devido a um quadro de sepse secundária à varicela, em
2008. Durante a internação atual, a criança mostrou-se muito preocupada ao realizar
o exame de PPD (Derivado Protéico Purificado), apresentando episódios de prurido
intenso sem justificativa clínica, sendo estabelecido o diagnóstico de enfermagem
“ansiedade”. Neste momento, foi realizada a primeira sessão de BT instrucional, que
durou cerca de 15 minutos. Foi oferecido à criança um boneco de pano e seringa
agulhada, demonstrando-se o procedimento de PPD e, em seguida, ela foi convidada
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a repeti-lo no boneco. Após repetir o procedimento por diversas vezes, mostrou-se
mais calma e menos ansiosa, verbalizando que estava entendendo o que era PPD.
Além disso, demonstrou estabelecer um vinculo de confiança com a enfermeira,
chamando-a para brincar de “furar o boneco”. Sua mãe também se tranquilizou, pois
não conhecia este tipo de exame. Na segunda sessão de BT instrucional, que durou
cerca de 30 minutos, foi contada a historia de um menino que precisou ser internado,
necessitando de punção venosa periférica e inalação. A criança permaneceu calma,
sorridente, prestando atenção na história e na dramatização dos procedimentos.
Manipulou por diversas vezes os materiais oferecidos, puncionou o boneco e instalou
a inalação. Na terceira sessão de BT, a criança foi convidada a contar a história de
uma criança que estava doente. Então, o menino iniciou relatando que o boneco
recebia a visita do pai e do irmão de 25 anos e a mãe permanecia com ele o tempo
todo, mas estava muito nervosa, chegando a passar mal. Este fato realmente
aconteceu, sendo confirmado após a brincadeira. A quarta sessão de BT realizou-se
no dia em que a criança necessitou colher exames de sangue, foi puncionado
diversas vezes, sendo que da última vez, o volume não foi suficiente. Após explicar e
demonstrar o que seria feito, a enfermeira puncionou-a mais uma vez para coletar o
material que faltava. Neste dia, ele foi novamente convidado a contar uma história de
uma criança doente. Então, ele iniciou a brincadeira, dizendo: “ah, o último tubo, o
maior! Não foi suficiente, vai ter que te picar de novo, mas não se preocupe. Vai ser
com a agulha de bebê” E dramatizava repetindo na brincadeira a situação vivenciada
por ele. Quando a enfermeira perguntou a ele se o boneco tinha medo da injeção,
afirmou: “Não, a injeção não dói. Ele não tem medo dela, tem medo do que ele tem.”
Relatou à enfermeira que sentiria saudades do hospital, que não queria ir embora
para casa. A mãe contou que ele estava gostando muito das brincadeiras com o
boneco de pano e as agulhas. A última sessão de BT foi realizada após ser
confirmada a cirurgia. Até este momento, ele ainda não sabia que seria operado e a
mãe mostrou-se muito preocupada em ter que explicar ao filho sobre a cirurgia. Mais
uma vez utilizou-se o BT instrucional, propondo-se à criança criar uma história,
juntamente com a enfermeira, sobre uma criança que seria operada. Foi oferecido
gorro, luva, máscara cirúrgica, agulhas, seringas, roupa privativa de centro cirúrgico

1221

e bonecos de pano. Foi explicado a ela que a cirurgia iria “consertar o pulmão que
estava com problemas, como um carro quando precisa de conserto”. A criança
colocou a roupa do centro cirúrgico, puncionou o boneco e disse que ele iria tomar
um remédio, que não iria ver nada e dramatizou a ida do boneco para o centro
cirúrgico. Foi oferecido à criança um frasco de coleta de secreção pulmonar,
bastante parecido com o dreno de tórax, que a enfermeira colocou no boneco,
explicando sua utilidade. A criança retirou-o do boneco e colou em seu tórax, dizendo
a todos que era o seu dreno. Perguntou a enfermeira se para retirá-lo sentiria dor e
esta afirmou que iria incomodar. A criança, então lhe disse: “se você está falando
assim, é que vai doer.” Permaneceu tranqüilo durante toda a sessão, manipulando
tudo com tranqüilidade. Após a cirurgia, quando recebeu alta da UTI e retornou a
unidade pediátrica, logo voltou a brincar, apesar de ter se submetido a uma cirurgia
de grande porte. Considerações finais: A hospitalização e o procedimento cirúrgico
são situações traumáticas e estressantes e o medo do desconhecido pode ser
aterrorizante. Os resultados desse relato evidenciam, mais uma vez, que é de
extrema necessidade preparar a criança para procedimentos, principalmente os
cirúrgicos. Por meio das sessões de BT, a criança pôde manipular os materiais
utilizados nos procedimentos a que foi submetida, além de verbalizar seus medos,
manifestar sua ansiedade e, ainda, criar um vínculo de confiança com a enfermeira
que o assistiu durante a internação. Com o decorrer das sessões, a mãe também
passou a ficar mais tranquila, participando das brincadeiras e mostrando-se mais
descontraída. O BT mostrou-se efetivo no preparo da criança escolar e de sua
família para os diferentes procedimentos hospitalares realizados durante a
hospitalização.
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ARTIGO DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA - UM NOVO PALCO PARA
CLOWN’S: O HOSPITAL!
NOLASCO TF1, SILVA ARC2, MAGALHÃES JRF3, SOUZA RMB4, MARQUES
GCM5
Introdução: Quando se fala em palhaços é natural que as pessoas geralmente
associem essa figura aos circos, aos palcos, às piadas e besteiras, algo nada
sério. Nos últimos anos, entretanto surgiu um novo termo para designar a atuação
desse tipo personagem em espaços não circenses, como o teatro e o hospital:
clown. A tradução literal deste termo do inglês é “palhaço” e surgiu da
necessidade de diferenciar o trabalho do palhaço no picadeiro e em outros palcos
(Masseti, 2003). Ainda de acordo com esta mesma autora, a partir da ousadia de
alguns atores clown’s, surgiu a possibilidade de que muitas crianças internadas
vissem pela primeira vez um palhaço e um espetáculo teatral no ambiente
hospitalar. A partir dessas iniciativas, o hospital começou a experimentar
fronteiras no mínimo não usuais à sua realidade, reinserindo questões da vida à
sua rotina asséptica e controlada. Para ela, a arte cria um campo de
compreensão dos fenômenos que englobam uma série de fatores que estão além
do pensamento linear e lógico dos fatos. É capaz de colocar em um mesmo
espaço ideias contraditórias ou reprimidas. Magia, fantasia, emoção, todos os
fatores importantes para o equilíbrio humano têm espaço na dimensão artística.
Por meio dele, encontramos um poder de comunicação que está além das
palavras. É por conta dessa “magia” que a arte tem o poder de mudar o foco da
criança de sua doença para outras atividades. Objetivos: O principal objetivo
dessa pesquisa foi analisar diversas produções científicas que discorressem
1
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sobre a atuação da arte clown no contexto hospitalar, uma vez que este tem sido
um novo palco que tem se destacado. Metodologia: Este estudo trata-se de uma
revisão da literatura, cujos artigos utilizados foram obtidos por consultas a base
de dados Scielo com os descritores: “riso+hospital”, “clown+hospital” e
“brincar+crianças+hospital”. Encontrou-se um total de 23 artigos, porém foram
utilizados 22 desses publicados no período de 01/01/97 a 31/12/10 por possuírem
uma temática que atendesse aos objetivos desta pesquisa. E o outro foi
descartado por não atingir os objetivos propostos. Em decorrência dos poucos
resultados apurados das fontes anteriormente citadas, incluíram-se também
outras importantes fontes bibliográficas oriundas de impressos diversos, a
exemplo de obras produzidas pela autora Morgana Masseti, cujos trabalhos em
muito contribuíram para com o desenvolvimento deste estudo. Pesquisas
Adicionais também foram feitas nas Referências Bibliográficas dos artigos
identificados. Resultados: Segundo as referências encontradas, no Brasil a
primeira tentativa de inserção da figura do palhaço no ambiente hospitalar surgiu
com um projeto batizado de Doutores da Alegria (Masseti, 2003). Sob a análise
desta autora, este projeto tem como objetivo utilizar a arte do teatro clown para
avaliar a necessidade das crianças hospitalizadas, haja vista que tal ação pode
devolver à criança o “controle, sobre o corpo e sobre sua vida, que lhe é
totalmente tirado quando se encontra enferma e hospitalizada e ainda favoreceria
uma atitude mais positiva e ativa em relação à enfermidade e sua recuperação”.
Para Lima et al (2009), o clown é utilizado como um recurso terapêutico que abre
canais diferenciados de comunicação, constituindo-se em uma via de acesso que
permite à criança “exteriorizar seus medos, dores, angústias e limitações”.
Segundo a linha de pensamento dessa autora “o sorriso resultante da interação
entre criança e a arte do teatro clown revela que, de alguma forma, ela dominou
seu sofrimento e as dificuldades para compartilhar uma atitude de vida,
possibilidade que se estende também aos seus familiares e à equipe de saúde.”.
Lima et al (2009) citando Oppenheim et al (1997) afirma que algumas interações
entre os clowns e as crianças auxiliam no enfrentamento da doença e no
processo de hospitalização, pois “ajudam a criança a se encontrar e ser
proprietária do ambiente hospitalar, bem como enfrentar sons e silêncios;
preservar sua intimidade; conviver com as teorias médicas e suas próprias
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fantasias; facilitar a convivência da criança com seu corpo e emoções;
transformar o ambiente hospitalar e colaborar com a equipe de saúde.”
Conclusão: Constata-se que, apesar de implícito, a ação do palhaço possui um
fundamento (OLIVEIRA, R. e OLIVEIRA, I., 2008), afinal o clown cria novas
relações e com isso é capaz de alterar a percepção do que ocorre no hospital.
“Sua presença possibilita a percepção dos fatos por novos parâmetros e, com
isso, amplia a construção da realidade construída” (MASSETI, 2003, p. 21).
Segundo os estudos de Oliveira (2008), foi constatado que os palhaços também
proporcionam a socialização e interação entre as crianças, o que permite a
criação de nova rede social, agindo também como circunstância facilitadora para
saída do isolamento social, que, por vezes, a internação acaba provocando
nessas crianças. Tal fato também pode ser associado à condição de recuperação.
A partir das observações e análises feitas da inserção do clown no ambiente
hospitalar, Furtado e Lima (1999) concluem algumas das transformações
observadas no dia-dia hospitalar, o qual “tornou-se mais informal e descontraído,
o riso pode ser ouvido com maior frequência e objetos, sons, movimentos, cores,
espaços e personagens podem se tornar brinquedo”. Os autores findam suas
observações afirmando que a inclusão do clown nas instituições de saúde é uma
intervenção concreta que valoriza o processo de desenvolvimento infantil. Sendo
assim, por mais que existam adversidades que possam dificultar a inserção de
atividades lúdicas nos ambientes hospitalares, cabe sempre aos profissionais a
responsabilidade de prezar pela saúde de seus pequenos pacientes e o
compromisso, compreensão e humildade de reconhecer que a alegria é um
importante componente da saúde, que rir é um dos melhores e mais benéficos
remédios existentes no brincar e que o personagem clown é uma importante peça
em todo este contexto. Referências: FURTADO, M. C. C.; LIMA, R. A. G. Brincar
no hospital: Subsídios para o cuidado em enfermagem. Rev. Esc. Enf. USP, v.
33, n. 4, p. 364-9, dez. 1999. / LIMA, R. A. G.; AZEVEDO, E. F.; NASCIMENTO,
L. C.; ROCHA, S. M. M. The Art of Clown in care for hospitalized children. Rev.
Esc. Enf. USP, 43 (1): 186 – 93, 2009. / MASSETI M. Boas Misturas: a ética da
alegria no contexto hospitalar. São Paulo: Palas Athenas, 2003. / OLIVEIRA, R.
R.; OLIVEIRA, I. C. S. Os Doutores da Alegria na Unidade de Internação
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Pediátrica: Experiências da Equipe de Enfermagem. Esc Anna Nery Rev
Enferm, jun; 12 (2): 230 – 6, 2008.
Descritores: Arte Clown, humanização, crianças.
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COM

DOENÇA

FALCIFORME
Salazar, EAVM 1, Ivo, ML2, Araujo, OM3, Oliveira, ECL 4, Bonfin, DC 5

Introdução: O ferro é um mineral essencial para a homeostase celular,
participando de vários processos metabólicos tais como o transporte de
oxigênio, síntese de DNA e metabolismo energético. É cofator importante de
enzimas da cadeia respiratória mitocondrial e também atua na fixação do
nitrogênio. Entre as doenças nutricionais a anemia ferropriva é a de maior
prevalência no mundo em torno de 30% da população mundial. Os grupos
etários

mais susceptíveis a deficiência de ferro, são os lactentes, os pré-

escolares e as mulheres em idade reprodutiva. Doença falciforme é um termo
usado para determinar um grupo de alterações genéticas caracterizadas pelo
predomínio de Hb S. Essas alterações incluem a anemia falciforme, que é a
forma homozigota da Hb S (Hb SS), as interações de talassemias com Hb S e
a associação de outras hemoglobinas variantes com a Hb S. De acordo com a
Organização Mundial de Saúde, a cada ano nascem, 1.900 com

anemia

falciforme. Em crianças com anemia falciforme, A ocorrência de atraso no
crescimento e desenvolvimento esta relacionado a uma série de fatores. Um
desses fatores é metabolismo, muito acelerado em função da hemólise crônica,
da anemia e de fenômenos vaso-oclusivos. Mesmo em períodos sem crises ou
1
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complicações, as necessidades de proteína, energia e minerais são
elevadas.No primeiro ano de vida, devido à depleção dos estoques de ferro
adquiridos na fase uterina pelo lactente portador de anemia falciforme, e a
ingesta de ferro ser inadequada devido aos processos de transição entre a
amamentação e o início da dieta sólida pode trazer ferropenia.
O interesse em aprofundar sobre este tema foi pela pouca exploração deste na
literatura. Além disso, esse grupo de crianças encontra-se excluídos do
Programa de Suplementação de Ferro do Ministério da Saúde. Objetivos
Investigar na literatura aspectos da avaliação do estado nutricional relativo ao
ferro em lactentes com doença falciforme. Metodologia Foi realizada uma
pesquisa bibliográfica por meio de um levantamento nas bases de dados
Medline, Lilacs e Pubmed, no período de 1975 á 2010. Para a busca, foram
usados os descritores: anemia falciforme; deficiência de ferro; iron deficiency
sickle cell anaemia.

Os critérios de inclusão adotados para seleção das

publicações foram: artigos indexados na íntegra na SciELO e BIREME que
versassem sobre a deficiência de ferro na pessoa com anemia falciforme. As
publicações foram analisadas e os dados registrados em formulários
elaborados para esse fim e após a análise, os dados foram organizados em
planilha do Excel e os resultados apresentados. Resultados: A analise de
artigos, resultou em 11 artigos no publicados de 1975 a 2009, e destes nove
eram de publicação internacional e apenas um de publicação nacional. Quanto
ao período de publicação 45% dos periódicos datavam da década de 80 e
outros 50% de 2000-2009. Os estudos indicam que na presença de ferropenia,
há piora da anemia, levando à piora da oxigenação dos tecidos, com claros
prejuízos à realização das atividades e, mais tardiamente, prejuízo do
crescimento pondero estatural. Considerações: Estima-se que a deficiência
de ferro atinja mais de meio bilhão de pessoas no mundo e na criança o
período mais incidente de ferropenia é dos seis meses aos 2 anos de idade. Os
11 artigos relacionados ao tema demonstraram que uma parcela das crianças
menores de 02 anos apresentou ferropenia. Este achado sugere a indicação de
suplementação de nutrientes especificamente do ferro, desde que estas
crianças não tenham sido hemotransfundidas. Outro fator observado foram que
as condições socioeconômicas dessas crianças interferem no estado
nutricional relativo ao ferro.
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DESCRITORES: anemia falciforme, Carencias nutricionais, deficiencia de ferro
em lactentes
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ASSISTÊNCIA À CRIANÇA ASMÁTICA: REVISÃO DE LITERATURA
Maia DB1, Sousa VEC2, Sá EM2, Barros LAA2, Gomes RIB3.

Introdução: A asma é uma patologia do tipo inflamatória, caracterizada por hiperreatividade brônquica e hiper-secreção de muco, sendo considerada a doença
crônica mais comum da infância e motivo de grande preocupação clínica em
vários países1. No Brasil, estima-se que a prevalência da doença está entre as
maiores do mundo. Em 1996, a asma foi a quarta causa de hospitalização,
correspondendo a cerca de 350.000 internações em todo o país a um custo de
aproximadamente 76 milhões de reais (o que equivale ao terceiro maior gasto do
SUS com uma doença)1. Atualmente, verifica-se que o número de internações por
asma

sofreu

redução,

mas

permanece

elevado,

correspondendo

a

2

aproximadamente 273.000 . O diagnóstico da asma em crianças menores de 5
anos é difícil de ser estabelecido, principalmente devido a sintomatologia muito
similar a outras doenças do aparelho respiratório. Esta dificuldade prejudica a
classificação da gravidade da doença e, conseqüentemente, o delineamento do
plano terapêutico mais apropriado. Os profissionais da saúde devem alcançar o
conhecimento e os requisitos básicos exigidos para o manejo de pacientes
asmáticos. É essencial, também, que estes profissionais estejam aptos a avaliar
as necessidades individuais e a eficácia do programa de educação. O interesse
em desenvolver este estudo surgiu do fato de a asma ser uma afecção
potencialmente grave, cuja prevalência tem aparentemente aumentado em todo o
mundo com participação crescente na mortalidade, e diante da importância de se
divulgar as contribuições de estudos recentes sobre a assistência à criança
asmática. Objetivos: Descrever dados epidemiológicos referentes à prevalência
de asma em crianças de 1 a 10 anos de idade; descrever os aspectos clínicos
(diagnóstico, tratamento, assistência de enfermagem e evolução) referentes à
asma em crianças; e investigar, na literatura, estratégias eficazes para a
assistência às crianças com asma. Metodologia: O levantamento de publicações
1
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ocorreu nas bases de dados: BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e SCIELO
(Scientific Electronic Library Online). Foram utilizadas as seguintes palavraschave para a busca: “asma”, “criança” e “enfermagem” isoladamente ou
associadamente. A utilização de dois diferentes métodos visou à obtenção de
publicações que, de fato, atendessem à proposta do estudo. Foram estabelecidos
como critérios de seleção: artigos publicados em português, disponíveis na
íntegra e com data de publicação nos últimos 10 anos. Após o uso das palavraschave e a aplicação dos critérios de seleção, a amostra totalizou em 17 artigos, os
quais foram lidos cautelosa e exaustivamente para posterior agrupamento dos
resultados encontrados. Resultados: Os artigos analisados apontaram diversas
evidências, às quais foram agrupadas em quatro eixos temáticos: Dados
epidemiológicos, Diagnóstico, Tratamento e O papel do enfermeiro na promoção
da saúde das crianças asmáticas. Com relação aos Dados epidemiológicos,
verificou-se que há uma tendência atual de crescimento do número de casos da
doença em uma escala global, e o incremento do grau de urbanização das
cidades têm sido indicado como um possível fator causal para este fenômeno. A
Organização Mundial de Saúde projeta um aumento da proporção da população
mundial urbana até 59% em 2025, o que poderá acarretar num grande acréscimo
no número de asmáticos no mundo2. Em um levantamento epidemiológico
realizado no ano 2000, o Brasil situou-se em oitavo lugar, com uma prevalência
média de 20%. Neste mesmo levantamento, verificou-se que na faixa etária de 13
a 14 anos a prevalência de asma ativa (sibilos no último ano) variou entre 4,8% e
27,1%3. No Brasil, cerca de 273 mil internações foram decorrentes da asma no
ano de 2007, o que gerou um custo aproximado, por internação, de R$ 361,00. A
taxa de mortalidade identificada neste mesmo ano também foi relevante:
aproximadamente 2 mil casos2. No que se refere ao Diagnóstico, os estudos
apontaram que este gera impactos na família como um todo, e não só sobre a
criança diagnosticada. Alguns pais, por exemplo, sentem culpa ao saber que
fatores hereditários e a exposição ambiental desencadeiam a doença. Ressaltase que o diagnóstico da asma é predominantemente clínico, isto é, centrado em
sintomas específicos. As medidas de função pulmonar são importantes, pois
fornecem uma avaliação da gravidade da limitação do fluxo aéreo decorrente
desta patologia. Quanto à sintomatologia, uma pesquisa realizada com 3.770

1232

escolares de 13 a 14 anos no município de Montes Claros evidenciou que a
presença de sibilos é um dos sintomas-chave para o diagnóstico da doença, e
que nesta amostra tal sintoma esteve associado aos fatores: história familiar,
contato com animais domésticos e localização urbana da escola4. Quanto ao
tratamento, sabe-se que as orientações para a prevenção e tratamento dos
sintomas são essenciais para a otimização do controle da doença. Neste ínterim,
destacam-se os programas educacionais para pacientes e cuidadores, uma
intervenção de baixo custo e alta efetividade frente à notável redução do número
de re-internações e visitas aos serviços de emergência entre pessoas que
receberam tal intervenção educativa. Estas orientações são centradas na redução
da exposição do portador de asma aos alérgenos que desencadeiam a crise
asmática, tais como: alérgenos inalatórios, exposição ocupacional, alérgenos
animais, poeira doméstica, insetos, bolor e fungos. As medidas mais indicadas
são a remoção de carpetes, remoção da umidade domiciliar e extermínio de
pragas. Quanto ao tratamento medicamentoso, em uma revisão bibliográfica que
compreendeu estudos publicados entre 1992 e 2002, foram selecionados artigos
que abordavam a eficácia e a toxicidade dos diversos fármacos utilizados na
terapêutica das principais infecções respiratórias agudas. Evidenciou-se que o
uso abusivo de medicamentos para tratar as infecções respiratórias agudas e
doenças atópicas é generalizado e, freqüentemente, são utilizados medicamentos
com ação não comprovada5. Quanto ao Papel do enfermeiro na promoção da
saúde da criança asmática, as pesquisas destacaram as intervenções educativas,
junto à família e à criança. As ações educativas devem começar no momento em
que a asma é diagnosticada, devendo também estar integradas a todas as etapas
do tratamento da asma. Vale ressaltar que os pais da criança frequentemente têm
dúvidas quanto ao manejo da asma e às medidas preventivas das crises
asmáticas no ambiente doméstico, o que chama atenção para a importância de
prestar orientações adequadas e de fácil compreensão aos responsáveis pela
criança com asma. Em um estudo censitário, foram identificadas crianças com
asma utilizando-se o questionário do International Study of Asthma and Alergies in
Chilhood (ISAAC) e, logo em seguida, aplicou-se outro questionário às mães
dessas crianças. O estudo apontou uma associação entre maior conhecimento
materno adequado e alta frequência de consultas em ambulatório. Esse estudo
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considerou como conhecimento o preenchimento de três critérios: manejo inicial
adequado das exacerbações, reconhecimento do agravamento dos episódios de
sibilância e dos fatores desencadeantes. Conclusão: A revisão possibilitou a
elucidação

de

diversos

aspectos

referentes

à

asma,

incluindo:

dados

epidemiológicos, diagnóstico, tratamento e o papel do enfermeiro na promoção da
saúde das crianças asmáticas. Destacou-se o fator etiológico da patologia, a qual
está diretamente relacionada ao com contato com animais domésticos e outros
alérgenos, devendo ser a redução da exposição aos fatores desencadeantes da
crise asmática o principal ponto abordado pelos profissionais da saúde. Concluise que a condução inadequada dos casos de asma, ainda freqüente em nosso
país, é o principal fator associado à morbimortalidade desta doença, e que a
capacitação dos profissionais da saúde é uma necessidade urgente para que o
cuidado à criança asmática seja efetivo.
Referencias:
1. Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia (SBAI), Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP) e Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. III Consenso
brasileiro de manejo da asma. Revista AMRIGS. 2002; 46(3,4):151-72.
2. Miller MR. Mudanças de escala de medidor de fluxo expiratório pico:
implicações para os pacientes e profissionais de saúde. Airways J. 2004; 2:80.
3. Mallol J, Solé D, Asher I, Clayton T, Stein R, Soto-Quiroz M. Prevalência de
sintomas de asma na América Latina: The international study of asthma and
allergies in childhood. Pediatr Pulmonol. 2000; 30:439-44.
4. Maia JGS, Marcopitob LF, Amaral AN, Tavares BF, Santos FANL. Prevalência
de asma e sintomas asmáticos em escolares de 13 e 14 anos de idade. Rev
Saúde Pública. 2004; 38(2): 292-9.
5. Bricks LF. Uso judicioso de medicamentos em crianças. J pediatr. 2003;
79(supl.1):107-114.
Descritores: Criança; Asma; Terapêutica.

Eixo: Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança,
adolescente e família nos diversos ambientes e contextos
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BRONQUIOLITE: UM ESTUDO DE CASO
Vasconcelos DF1
Souza MP2
Barbosa MO3

RESUMO: As infecções respiratórias agudas têm sido a principal causa de
morte em crianças com idade inferior a cinco anos, sendo responsáveis por 4,5
milhões de óbitos a cada ano, a maioria destes, ocorrendo em países em
desenvolvimento, como é o caso do Brasil, quando essa infecção ocorre nos
bronquíolos os números chegam em cerca de 15% das crianças com idade
inferior a dois anos e é também a responsável pela hospitalização de cerca de
dois em cada 100 lactentes (ALBERNAZ. Elaine P; et al). A bronquiolite é uma
doença que acomete, preferencialmente, crianças menores de 2 anos de vida,
sendo caracterizada por uma inflamação nos bronquíolos e que, geralmente, é
causada por uma infecção viral. De acordo com Leão et al. (2005) a
bronquiolite é uma doença infecciosa que se manifesta por sibilância com, ou
sem, tosse, taquipnéia e esforço respiratório, acompanhado de outras sintomas
que evidenciam uma doença viral como febre, cefaléia, dores no corpo, entre
outros. Agentes virais tais como o Parainfluenza tipo 3 e o Adenovírus podem
causar infecção nos bronquíolos, mas um dos principais causadores dessa
patologia é o Vírus Respiratório Sincicial (VRS). Na fisiologia humana o ar
entra pelo nariz, vai para a nasofaringe, chega até a laringe e desce pela
traquéia. A traqueia divide-se em dois brônquios - um para cada pulmão. Cada
brônquio se ramifica e se espalham nos pulmões, formando os bronquíolos. Na
bronquiolite ocorre o estreitamento ou distorção dos bronquíolos, onde quase
sempre são afetados os alvéolos, estes responsáveis pelas trocas gasosas. O
1
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VRS é responsável por 80%, ou mais, dos casos de bronquiolite, sendo
considerado o patógeno respiratório mais importante entre os lactantes e no
início da infância (HOCKENBERRY. Marilyn J. et al 2006). Quando o vírus se
instala a mucosa bronquiolar se edemacia, enchendo os lumens de muco e
exsudado. Na inspiração a passagem brônquica se abre ou dilata, favorecendo
a entrada do ar, mas na expiração o estreitamento dessas paredes impede a
saída do ar dos pulmões, desencadeando, dependendo da obstrução
produzida nas pequenas vias aéreas, uma hiperinsuflação e um enfisema,
devido uma obstrução parcial.

A sintomatologia tem intensidade variável, irá

depender do grau de obstrução. Os sintomas iniciais se manifestam de forma
leve e a criança apresenta rinorréia, faringite, tosse, espirros, sibilos, febre
intermitente. Com a progressão da doença, em torno de 48 a 72 horas após a
infecção, a criança apresenta taquipnéia com retrações, crepitações, cianose,
aumento na tosse e na sibilância, hipoxemia, apneia, apatia, otite média e
conjuntivite. O diagnóstico tem como base os critérios epidemiológicos, clínico,
laboratorial e radiológico. Para identificar o vírus causador da patologia, se é ou
não o VRS, são realizados exames como o ensaio imunoabsorvente ligado à
enzima (ELISA) e o exame de anticorpos imunofluorescente rápidos (IFA)
através das secreções nasais ou lavados de nasofaringe. Não existe um
tratamento específico, sendo importante as medidas de suporte. Segundo
Hockenberry et al (2006) “a bronquiolite é tratada sintomatologicamente com
umidade elevada, ingesta hídrica e repouso”. A criança não precisa ficar
hospitalizada, exceto quando possuir doença pulmonar ou cardíaca subjacente,
quando a pessoa responsável por cuidar da criança for displicente ou quando
os sintomas forem severos. A criança deve ser colocada em posição
confortável, com o tórax ligeiramente elevado, sua dieta deve ser oferecida em
poucas quantidades e com um aumento na frequência. A nebulização também
se faz importante no tratamento combinado com o oxigênio. Para aquelas que
ainda amamentam, orientar e incentivar a mãe quanto a importância do leite
materno para a recuperação da criança. A administração deste é o tratamento
mais eficaz para a criança que apresenta essa infecção, é uma droga
comprovadamente eficiente. Uma medicação que pode ser favorável ao
tratamento é a adrenalina inalatória, que tem ação adrenérgica, e por isso
diminui o edema pulmonar, facilitando a passagem do ar. Outra é a Ribaverina
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inalatória que a tua como antiviral, eficaz contra o VRS, porém seu uso é
questionado quando se leva em consideração seus benefícios e malefícios.
Pois possui um alto custo, sua administração é difícil, e tem um potencial
teratogênico e carcinogênico. Sua indicação é recomendada apenas nos casos
de bronquiolite grave, quando há risco de insuficiência respiratória como é o
caso de crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade, cardiopatas
congênitos e imunodeficientes. O fisioterapeuta também tem papel importante
na reabilitação desse paciente, para Teper et al., esses profissionais são
indicados para tratar bronquiectasia e atelectasia, pois observa-se melhora no
quadro de retenção de secreção, qualidade e quantidade das secreções, assim
como na eventual reexpansão de atelectasia. Como forma de profilaxia é
necessário evitar a exposição da criança a fumo, fumaça, contato com outras
crianças com infecção viral em escolas e creches, lavar frequentemente as
mãos e quando dormindo usar vaporizadores no quarto da criança. Teper et al,
em seu trabalho, ressalta a possibilidade de infecção viral em ambiente
hospitalar, pois as crianças com IRA, como a bronquiolite, apresentam um alto
risco de deterioração clínica, se expostas a novos agravos ao aparelho
digestivo. Ele ainda recomenda a restrição do contato dessas crianças com
outras potencialmente infectadas em creches e escolas.

Com relação ao

trabalho da enfermagem é importante ressaltar as medidas de controle da
infecção como lavagem das mãos entre um procedimento e outro, uso de
luvas, aventais, máscara, óculos de proteção, entre outros. Seria muito
relevante se o profissional cuidasse exclusivamente desse paciente, mas
infelizmente a realidade da demanda não permite esse controle. A enfermagem
também tem o papel de orientar a família quanto a doença, o que pode ser feito
para prevenir e tratar. Outros profissionais participam na recuperação do
paciente, como o fisioterapeuta,

realizando exercício

específico

para

eliminação de secreção. O objetivo desde estudo é analisar um caso clínico de
uma criança com bronquiolite através da análise da história clínica antecedente
e atual, e através deste elaborar um plano de assistência de enfermagem
específico às necessidades vigentes. É um estudo do tipo descritivo
exploratório, correspondendo a uma análise detalhada da história clínica da
paciente em situações da prática assistencial, tendo como método de estudo
específico a pesquisa de campo. Através desse estudo foi possível adquirir
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conhecimento sobre a patologia, suas manifestações clínicas, quais assistência
a serem prestadas, o papel da enfermagem nos cuidados a criança com
bronquiolite e que resultados podem ser alcançados com as intervenções
realizadas. Os dados colhidos para o desenvolvimento desse trabalho foram
retirados de informações contidas no prontuário da paciente e entrevista com a
mãe e na realização do processo de enfermagem durante a internação da
mesma em um hospital municipal, localizado em Teresina – Piauí.

Como

enfermeiros um dos papéis indispensáveis é a orientação dos responsáveis,
pois a criança é incapaz de promover os cuidados necessários para sua
reabilitação e até mesmo sua profilaxia sozinha. Para manter a qualidade de
vida do paciente com bronquiolite dentro e fora do âmbito hospitalar, o
enfermeiro tem a responsabilidade do cuidado e da informação de forma
eficiente e adequada. Cabe, também, ao enfermeiro produzir atividades e
políticas que promovam a educação em saúde, com a finalidade de diminuir os
índices de hospitalizações e mortalidade de crianças, esclarecendo como se
prevenir e tratar a bronquiolite. Toda a assistência deve ser considerada como
um desafio, onde o objetivo principal é obter êxito na cura do paciente.
Descritores: bronquiolite; assistência; enfermagem; orientação.
Referências:
LEÃO, Ennio et al. Pediatria Ambulatorial. 4ª ed. Belo Horizonte: COOPMED,
2005. 1060p.

HOCKENBERRY, Marilyn J; WILSON, D; WINKELSTEIN, M. L. 7ª ed. Wong,
Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
1336 p.

ALBERNAZA, Elaine P et al. Fatores de risco associados à hospitalização
por bronquiolite aguda no período pós-neonatal. Revista Saúde Pública.
Rio Grande do Sul. 2003, 485 – 493 p. www.fsp.usp.br/rsp - Disponível em:
http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v37n4/16784.pdf. Acessado 05 de set de 2011.
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ASSISTÊNCIA

DE

ENFERMAGEM

A

CRIANÇA

COM

HIDROCEFALIA1
Mendonça T.A.A.1; Silva K.A. ² Andrade S.P.3;Queiroz A.E.M; ³ Farias A.K.O4

2

INTRODUÇÃO: Os defeitos do tubo neural resultam de falha de fusão normal
da placa neural para formar o tubo neural. O fechamento do tubo neural ocorre
durante a 4ª semana da vida fetal, e é durante esse período que se
determinam às malformações. A Hidrocefalia é o acúmulo anormal e excessivo
de líquido cefalorraquidiano (LCR) dentro dos ventrículos ou do espaço
subaracnóideo devido um aumento de produção de LCR, bloqueio ao trânsito
ou déficit em sua reabsorção, ocorrendo aumento de quantidade e pressão do
líquor, levando a uma dilatação dos ventrículos e à compressão do tecido
nervoso de encontro ao estojo ósseo1. Manifestações clínicas nas crianças
pequenas (abaixo de 2 anos), os ossos do crânio ainda não estão soldados
ainda e a hidrocefalia se torna óbvia. A cabeça cresce e a fontanela (moleira)
pode estar tensa ou mesmo abaulada. O couro cabeludo parece esticado e
fino, e com veias muito visíveis. Palpando-se a cabeça é possível perceber um
aumento entre os espaços dos ossos do crânio. A criança pode parecer
incapaz de olhar para cima, com os olhos sempre desviados para baixo e
podendo ainda apresentar vômitos, irritabilidade, sonolência e convulsões2.
Nas crianças acima de dois anos, como os ossos já se soldaram, o excesso de
líquor causará a um aumento da pressão dentro da cabeça, o que poderá
causar

náuseas,

cefaléia,

vômitos,

distúrbios

visuais,

incoordenação

motora,dificuldade de concentração e alteração na personalidade. Tais
sintomas exigem a avaliação médica imediata. Se houver alargamento dos
ventrículos cerebrais ele poderá ser facilmente observado por ultra-sonografia,
tomografia ou ressonância magnética. A doença crônica na infância produz
1-Enfermeira Assistencialista
2-Enfermeira Especialista em Saúde Pública
3-Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú Sobral – Ce.
4- Enfermeira da Emergência Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de Sobral- Ce.
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uma ou mais seqüelas, dentre elas podem estar: dependência de medicação,
dieta especial, tecnologia médica, aparelhos específicos e assistência pessoal;
requer cuidados médicos, psicológicos ou educacionais especiais, bem como
acomodações diferenciadas em casa ou no ambiente escolar; impõe limitação
de funções ou atividades e causa prejuízos em suas relações sociais, nos
níveis físico cognitivo, emocional e de desenvolvimento geral. Assim a doença,
a longo prazo, interfere no funcionamento do organismo da criança, limita suas
atividades diárias, demanda assistência e seguimento de profissionais e traz
repercussões para o processo de crescimento desenvolvimento e para o
cotidiano de todos os envolvidos, condições sempre identificáveis na situação
da hidrocefalia3. Para a maioria dos pacientes com hidrocefalia infantil, uma
única operação não é suficiente, sendo necessárias múltiplas revisões para
acomodar o crescimento. O sucesso do tratamento da criança com hidrocefalia
advém da prevenção da patologia, do reconhecimento precoce, como também
das possíveis complicações que os materiais e métodos utilizados podem
causar. OBJETIVO: Relatar o caso de uma criança com hidrocefalia,
investigando os sinais e sintomas da doença e descrevendo a assistência de
enfermagem prestada ao lactente portador de hidrocefalia e a família da
criança. METODOLOGIA: A experiência relatada tem como base uma
pesquisa descritiva, exploratória, qualitativa, do tipo estudo de caso. A
pesquisa foi realizada no período de 10 a 23 de junho de 2011, no Hospital
Santa Casa de Misericórdia de Sobral – CE. Atualmente é Hospital de
referência para uma população de cerca de 1,6 milhões de habitantes,
compreendendo mais de 60 municípios da região. Como hospital de ensino, a
Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) constitui-se em campo de
estágios dos cursos de enfermagem da Universidade Estadual Vale do AcaraúUVA, Psicologia e Medicina da Universidade Federal do Ceará- UFC, além do
programa da Residência de Medicina em quatro áreas: Cirurgia, Clínico
Médica, Pediatria e Ginecologia-Obstetrícia; e da Residência de Enfermagem
em Urgência e Emergência.Para a coleta de dados foi utilizado como
instrumentos de pesquisa o exame físico, consulta ao prontuário do paciente e
relatos feitos pela mãe do paciente durante o período da internação. Durante o
estudo foram obedecidas as normas da Resolução 196/96. RESULTADOS:
Criança de sete meses de idade, sexo masculino, pesando 6 kg, foi admitida na
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Emergência Pediátrica do Hospital Santa Casa de Misericórdia em Sobral no
dia 10 de junho de 2011, com presença de vômitos em jato e febre, relatados
pela mãe do lactente. Estava acompanhado da mãe e avó. Foi realizado exame
físico

incluindo

a

medição

do

perímetro

encefálico

e

Tomografia

Computadorizada do crânio, em que foi detectada a hidrocefalia. Rapidamente
foi realizada a cirurgia para a implantação de uma válvula e cateter, que é um
tubo flexível colocado no sistema ventricular do cérebro, direciona o fluxo de
fluído cérebro espinhal para a cavidade abdominal, onde é melhor absorvido. A
válvula conjugada ao cateter mantém o fluído cérebro espinhal numa pressão
normal dentro dos ventrículos. Com esse procedimento realizado houve a
descompressão do crânio. A criança apresentou uma série de convulsões
antes e após a cirurgia que totalizadas em seis, foram controladas através do
uso de fármacos via endovenosa. De acordo com o que foi registrado no
prontuário, o paciente ficou entubado por quatro dias, respiração por ventilação
mecânica, mantido em soroterapia, expansão torácica simétrica, abdome
flácido, dieta zero, diurese clara, boa perfusão periférica, hipotérmico,
normocorado, acianótico e permanecia em repouso no leito. Uma semana
decorrido a cirurgia, a respiração estava normalizada, sinais vitais normais e já
se alimentava de leite materno várias vezes ao dia, sem restrições.

A

assistência de enfermagem prestada à criança através das trocas de curativos,
mantendo-os sempre limpos, com higienização corporal adequada após as
diureses e defecações normais, contribuía para a boa cicatrização da ferida e
prevenção de infecções. Eram realizadas sessões de fisioterapia duas vezes
ao dia, devido à presença de secreção no pulmão, detectada através da
ausculta pulmonar realizada pela médica pediatra. Obteve uma rápida
recuperação. Recebendo alta no dia 23 de junho de 2011, logo pela manhã.
CONCLUSÕES: A enfermagem desempenha papel muito importante na
melhora da qualidade de vida da família e da criança portadora de hidrocefalia.
Atuando de forma direta através do esclarecimento de dúvidas, já que o
enfermeiro na qualidade de líder e educador, podendo criar durante a
internação da criança condições necessárias para que a mãe tenha
oportunidade de discutir e entender todos os aspectos relacionados a doença,
não apenas em relação a malformação, mas também sobre a cirurgia, e o
desenvolvimento da criança. Além disso, o enfermeiro pode promover conforto
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e tranqüilidade para a mãe, tornando o ambiente hospitalar agradável e
acolhedor, já que essa se manteve de prontidão durante toda a internação.
Também poderá auxiliar a família a apoiar e acolher a criança, o que exercerá
influência positiva no processo de sua adaptação e desenvolvimento.
Descritores: Hidrocefalia, enfermagem, criança.
REFERÊNCIAS: 1- BRUNNER e SUDDART. Tratado de Enfermagem Médico
Cirúrgico. Volume 3.ed.Rio de Janeiro: Guanabara, Koogan. S.A, editora, 2005.
2-Nettina SM. Distúrbios neurológicos pediátricos. In___. Brunner: prática de
enfermagem. 7. Ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
3- Ferreira, J.P. & col. Pediatria: Diagnostico e Tratamento. Porto Alegre:
Artmed, 2005.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA COM MENINGITE
CRIPTOCÓCICA EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
SILVA, D. R. R. 1; SILVA, A. P. F. 1; LISBOA, C.B. 2

Introdução: A criptococose, também conhecida como torulose ou blastomicose
européia, é uma micose sistêmica com evolução subaguda ou crônica, causada
pelo fungo Cryptococcus neoformans que é um basidiomiceto que se apresenta
na forma tecidual como levedura encapsulada(1). Em relação ao Cryptococcus
neoformans, o comprometimento do SNC pode se apresentar sob as formas
meningíticas, meningoencefalíticas, ou como processo expansivo (cistos,
granulomas e abcessos), sendo as primeiras as mais freqüentes. O curso da
criptococose em SNC pode ser agudo ou insidioso. O seu aparecimento agudo
está ligado à SIDA, tratamento com corticoesteróides, sarcoidose, tuberculose,
diabetes mellitus, doença renal, lúpus eritematoso sistêmico ou à terapêutica das
patologias hematológicas malignas. Já o curso crônico, observado em
imunocompetentes, apresenta quadro com sintomatologia discreta ou até mesmo
assintomático, sendo provável a entrada do fungo pela via respiratória. A
sintomatologia pode ser inespecífica, constando de cefaléia, náuseas, vômitos,
fadiga, irritabilidade, sonolência, confusão mental, alterações comportamentais,
déficit de memória. No caso dos pares cranianos estarem comprometidos, os
sinais serão focais e o paciente pode apresentar diplopia, déficit visual, paresia
facial, entre outros. Os sintomas descritos, porém, não levam ao diagnóstico. Os
pacientes são afebris ou têm a temperatura levemente aumentada. Rigidez de
nuca e papiledema são descritos, mas são infreqüentes. Hiperreflexia, clônus,
movimentos corioatetóicos, mioclonias bruscas podem ocorrer. Sinais focais,
demência, comprometimento motor e pares cranianos costumam se manifestar
tardiamente à doença. O hidrocéfalo constitui uma complicação da criptococose
(1)

. Quando o fungo estende-se além do espaço perivascular para o parênquima,

forma-se uma coleção de organismos, com células inflamatórias e material
1

Acadêmica de Enfermagem da Faculdade Integrada Tiradentes – Maceió - AL.
Docente – Especialista em Saúde da Criança – Faculdade Integrada Tiradentes e Universidade
Federal de Alagoas – Maceió - AL.

2
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mucóide, sendo chamado de criptococoma. Erros ou atraso no diagnóstico de
granuloma fúngico são comuns em pacientes que se apresentam com lesão de
massa intracraniana, podendo

ser confundidos com abcesso, tuberculoma,

glioma ou meningioma nas imagens de TC. Nesses casos o diagnóstico precoce
deve ser feito através de RNM ou de biópsia estereotáxica. A assistência de
enfermagem ao paciente em internação hospitalar com meningite criptocócica, em
geral abrange os cuidados gerais de enfermagem, realizando administração de
medicações prescritas e cuidados gerais pertinentes à enfermagem(2). Métodos:
A metodologia utilizada foi o relato de experiência embasado em pesquisa
bibliográfica e elaboração da Sistematização da Assistência de enfermagem
(SAE) a partir da visita hospitalar a criança. A visita técnica hospitalar foi realizada
durante aula prática no campo de prática no Hospital Escola Dr. Helvio Auto,
localizado no bairro do Trapiche da Barra, Maceió-AL, na disciplina de Saúde da
Criança e do Adolescente, do curso de enfermagem, da Faculdade Integrada
Tiradentes. A coleta de dados foi realizada através de entrevista e exame físico
da criança e entrevista com a tia paterna. O instrumento utilizado foi à ficha de
primeira consulta e enfermagem à criança. Sumário de situação: Criança sexo
feminino, 8 anos e 5 meses de idade, estudante, procedente da cidade de Traipu AL, acompanhada da tia paterna por quem é criada desde os três anos de idade.
A mesma não tem contato freqüente com a genitora, e tia não soube informar
dados sobre assistência pré natal, intercorrências durante a gestação e parto,
nem sobre o aleitamento materno. Deu entrada no Hospital Escola Dr. Helvio Auto
dia 05/05/11, encaminhada pelo Centro Hospitalar Manoel André em Arapiraca,
apresentando quadro evolutivo a 30 dias de cefaléia intensa, acompanhada por
vômitos, até 3 episódios por dia, cervicalgia com rigidez de nuca. Realizado
pesquisa em LCR, onde pesquisas por fungos positiva para Criptococcus sp.
Confirmando diagnóstico de meningite criptocócica. Criança nasceu com 3.100g,
51 cm de estatura, PC: 34 cm, PT 34 cm. Histórico familiar: Avós paternos
diabéticos e hipertensos e tio paterno epilético. Condições de moradia: Domicílio
unifamiliar, próprio, de alvenaria, possui 4 cômodos (2 quartos, sala, cozinha),
banheiro externo, unifamiliar, sem água corrente, piso de barro. Residem na casa
3 pessoas (tia paterna e o marido, que é fumante), dormindo as 3 no mesmo
quarto, mas em camas separadas sem presença de janelas e ventilação. Água
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provém de açude, córrego a céu aberto, lixo queimado, presença de roedores no
teto, 01 animal de estimação (gato). Armazenamento de comida em geladeira,
água para consumo sem tratamento. Casa pouco iluminada, com pouca
ventilação. Aspectos econômicos: não possui renda familiar, vivem do que colhem
em roça própria e eventualmente o marido da tia trabalha nas terras de
conhecidos; criança freqüenta escola (3ª série) no turno vespertino. Situação
Alimentar: Aceita bem a dieta geral, refere gostar de frutas e não ser muito
adepta a verduras. Refere eliminação vesical e intestinal adequadas. Dorme a
noite inteira sem interrupções. Estado vacinal adequado para a idade (BCG – 1
dose; Hepatite B – 3 doses; VOP – 3 doses, 1 reforço e 4 campanhas;
Tetravalente – 3 doses e 1 reforço; Tríplice Viral – 1 dose). Recebeu uma dose de
vitamina A. Criança relata tomar banho e escovar os dentes pelo menos duas
vezes ao dia. Tia relata lavar as roupas com sabão em pó, sabão em barra e água
sanitária. Boa interação familiar, porém não mantém contato com a genitora. Ao
exame físico: Anictérica, acianótica, hipocorada, afebril (T: 36,2°C). 29,6 kg, 1,31
m. Couro cabeludo íntegro, higienizado, cabelo bem implantado, sem presença de
alopecia; PC: 52,5 cm; conjuntivas hidratadas e normocoradas com pupilas
isocóricas e fotoreagentes à luz, sem obstrução nasal, dentição presente com
presença de cárie dentária; gânglios da cabeça e pescoço e tireóide impalpáveis.
Tórax simétrico, sem edemas, PT: 70 cm. SSVV: ACV: RCR em 2T, BNF, FC: 88
bpm; AP: MVU + em AHT, sra, FR: 16 ipm. Abdome plano, indolor à palpação,
cicatriz umbilical higienizada. Genitália íntegra e higienizada, porém higienização
é realizada de forma incorreta. MMSS e MMII apresentando pele em mosaico e
falta de força muscular eventualmente em MMII. Diagnósticos de enfermagem:
Processo familiar positivo; Vínculo mãe-filha prejudicado; Estrutura familiar
preservada; Taxa de imunização adequada; Educação da criança em nível
esperado; Freqüência escolar adequada; Água para beber comprometida; Padrão
alimentar nível relativo; Oferta alimentar adequada; Criança não ingere verduras;
Padrão de higiene da genitália comprometido; Dentição comprometida; Sistema
musculoesquelético comprometido; Risco para desenvolver anemia; Risco para
desenvolver Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus; Presença de
fumante na residência; Residência sem iluminação e ventilação adequadas;
Potencial para desenvolvimento de IRA e Risco para desenvolver infecção do

1246

sistema urinário. Intervenções de enfermagem: Motivar vínculo entre os pais e
crianças; Reforçar participação dos membros da família em cuidados com as
crianças; Encorajar comunicação entre membros da família; Orientar atualização
do calendário vacinal; Orientar a importância dos estudos; Incentivar participação
de membros da família na realização das tarefas; Instruir sobre patologias que
podem ser causadas através da água contaminada; Orientar tratamento
adequado da água; Motivar alimentação saudável; Orientar introdução de
alimentos diferenciados; Aconselhar ingestão de verduras; Ensinar higiene
adequada da genitália; Orientar troca da roupa intima; Orientar uso de calcinhas
de algodão; Encaminhar ao dentista;Estimular escovação no mínimo 3x ao
dia;Orientar quanto à escovação adequada; Encaminhar a fisioterapia; Orientar
alimentação especifica para suprimento de ferro; Orientar quanto a predisposição;
Incentivar alimentação adequada; Motivar a prática de exercícios físicos; Solicitar
uso moderado de sal; Orientar higiene da casa adequada; Orientar quanto a
poluição doméstica; Orientar ao fumante para fumar na área externa da casa;
Orientar

higiene

intima

adequada

e

Incentivar

ingestão

de

líquidos.

Considerações finais: A experiência de vivenciar a visita técnica hospitalar, nos
fez perceber o quanto é ampla a atuação do enfermeiro no campo hospitalar
interferindo no processo saúde-doença das crianças, através de orientação e
interação, tanto com a criança quanto com o acompanhante, que geralmente é
um integrante da família. Portanto concluímos que o enfermeiro atuante na área
hospitalar pediátrica não deve atuar somente no processo curativo, mas também
visando a face biopsicossocial, pois com tantas mudanças no dia-a-dia da criança
durante o período de internação, a partir do momento da alta hospitalar ela
precisará estar preparada para uma nova inserção social e familiar. Com isto o
enfermeiro pode basear suas ações também na prevenção de novas patologias
de acordo com as condições sociais do paciente.

Referências: FRIGERI, M. F. et. al. Criptococose cerebral - Relato do caso e
revisão bibliográfica. Rev. Cient. AMECS 2001, 10, 1 - 67 – 70. Disponível em:<
http://www.amecs.com.br/arquivos/revista/vol10_n1/rel_caso_1.pdf>. Acesso em
03 Junho 2011.
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(caryocaraceae)

S.

et.

sobre

al.

Atividade

Cryptococcus

antifúngica
neoformans.

de

Caryocar

Revista

da

brasiliensis
Sociedade

Brasileira de Medicina Tropical 35(6): 623-627 nov-dez, 2002. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rsbmt/v35n6/a13.pdf>. Acesso em 03 junho 2011.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CRIANÇA PORTADORA DE
SARCOMA DE BOCA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Duarte ACM1
Lopes TMR 2
Garcêz JCD 3
Albuquerque NC 4

INTRODUÇÃO: Segundo Santos & Moura (S/D), o controle do câncer em nosso
país representa, atualmente, um dos grandes desafios que a saúde pública
enfrenta, pois sendo a segunda causa de morte por doença, demanda a
realização de ações com variados graus de complexidade. Segundo o Instituto
Nacional do Câncer (2002), apesar de ser considerado raro, na maioria das
populações representa de 0,5% a 3% de todas as neoplasias. Cerca de 70% das
crianças sobrevivem quando tratadas em centros especializados por equipe
interdisciplinar, e muitas são consideradas curadas. Esse grande avanço nos
índices de cura deve-se à associação de tratamentos como radioterapia, cirurgia
e quimioterapia. No Brasil, dados dos Registros de Câncer de Base Populacional
mostram que o câncer da boca ocupa o 4º lugar entre os tipos de câncer mais
incidentes no sexo masculino. Corroborando com Teixeira & Martins (2007), o
sarcoma ou sarcoma de partes moles é um tipo de câncer que pode afetar osso,
cartilagem, gordura, músculo, vasos sanguíneos e tecido conjuntivo ou de
suporte.

O termo tem origem grega e significa "crescimento carnoso”. São

tumores raros na boca. De origem mesenquimatosa, os sarcomas se apresentam
muito vascularizados e de evolução rápida. Ao contrário dos carcinomas, ocorrem
com maior freqüência em crianças e nos adultos jovens. São tumores de extrema
1 Graduanda em Enfermagem (UEPA); amand.07@hotmail.com
2 Graduando em Enfermagem (UEPA). tata_mariany@hotmail.com
3 Enfermeira Mestranda do Mestrado Associado de Enfermagem da UEPA. Especialista em
Enfermagem Pediátrica. Docente da Disciplina Enfermagem Materno-Infantil do Curso de
Graduação da Universidade do Estado do Pará – UEPA. julianagarcez_acp@hotmail.com
4 Graduanda em Enfermagem (UEPA). nahiima@hotmail.com
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gravidade, que se metastatizam por via hematogênica, alcançando principalmente
os pulmões. OBJETIVO: Relatar a experiência de acadêmicas do curso de
graduação em enfermagem da Universidade do Estado do Pará (UEPA) na
assistência holística e individualizada à criança portadora de sarcoma de boca,
utilizando a sistematização da assistência de enfermagem (SAE) no atendimento
das necessidades humanas básicas afetadas. METODOLOGIA: Trata-se de um
relato de experiência desenvolvido durante o bloco prático da disciplina
Enfermagem Pediátrica, em um Hospital de referência ao tratamento de câncer
em Belém. A escolha por esse estudo levou em consideração a raridade do
problema em crianças. É uma pesquisa com abordagem qualitativa do tipo
fenomenológica compreensiva. De acordo com Chizzotti (2001), abordagem
qualitativa legitima o conhecimento da questão a ser compreendida, há uma
relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre
o sujeito e o objeto, um vinculo indissociável entre o mundo objetivo e a
subjetividade do sujeito. O conhecimento não ser reduz a um rol de dados
isolados, é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os
fenômenos, atribuindo-lhes um significado. Foi realizada a coleta de dados
através de levantamento bibliográfico no acervo da UEPA, nas principais fontes
brasileiras de dados sobre o câncer bucal, observação, e por meio de entrevista
desenvolvida na consulta de enfermagem com os pais da paciente, exame físico,
classificação dos diagnósticos e intervenções de enfermagem com a finalidade de
subsidiar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). RESULTADOS:
Os profissionais envolvidos no tratamento devem conhecer bem os fatores que
exercem influência na recuperação dos pacientes, enquanto os portadores e
cuidadores, quando possível, devem entender os objetivos e os recursos do
tratamento isso proporciona maior adesão ao tratamento, além disso, o
conhecimento possibilita ao cuidador a perceber qualquer anormalidade e
informar a equipe de imediato. Foi percebido que o aspecto crônico da doença
diferencia estas crianças das demais, pois elas têm um período de tratamento
longo, com internações freqüentes, separação da família, auto-imagem lesada,
perda das atividades recreativas, podendo apresentar reações de agressividade,
depressão e ansiedade, gerando traumas para toda a família. Observou-se
também que a equipe de enfermagem se deixar envolver emocionalmente com
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infante por acreditar que isso faz com que a criança e a família se sintam
verdadeiramente amparadas. Uma das estratégias de enfrentamento utilizadas no
hospital para a criança e a família é a distração, esse fato pode ser justificado
pela variedade de comportamentos como; brincar, assistir TV, ler gibi,
cantar/dançar e ouvir música, cujas justificativas para a sua ocorrência se referem
ao envolvimento em alguma atividade alternativa prazerosa. Observa-se que as
atividades de distração no momento do procedimento médico ou doloroso
aumentam à tolerância a dor. CONCLUSÃO: O enfermeiro deve saber
caracterizar a situação do seu cliente, assim distinguir os cuidados e intervenções
prioritárias ao seu bem estar. Ser enfermeiro é prestar verdadeiramente a
assistência de enfermagem com qualidade, e para isso é necessário realizar uma
assistência consciente, competente, técnica e cientifica. Portanto, é válido
ressaltar a importância do preparo da equipe que lida com pacientes portadores
de doenças crônicas e graves como o câncer, principalmente quando se trata de
crianças, no sentido de dar-lhes subsídios tanto teórico-práticos como
psicológicos para desenvolver uma assistência mais humanizada. Sistematizar a
assistência nada mais é que a partir de um conhecimento especifico refletir de
forma critica sobre as necessidades do cliente, e, é de fato um instrumento de
fundamental importância para que o enfermeiro possa gerenciar e aperfeiçoar a
assistência de enfermagem de forma segura, dinâmica, competente e organizada.
Infelizmente, percebe-se que apesar da maioria dos enfermeiros terem a
percepção

da

necessidade

de

uma

sistematização

da

assistência

de

enfermagem, a realidade é divergente. Sistematizar ainda se constitui um desafio,
pois são bastante perceptíveis as dificuldades encontradas, tais como; sobrecarga
de trabalho e o desvio da função. O profissional enfermeiro sabe que sistematizar
é um processo de qualificação profissional, que proporciona valorização,
reconhecimento, autonomia e cientificidade à profissão, proporcionando, assim, a
valorização, o reconhecimento e uma mudança de cunho cultural no papel do
enfermeiro. Sistematizar é refletir sobre todas as etapas do processo de
enfermagem, nesse momento é perceptível que se falhar em uma das etapas
todo o resto pode estar comprometido. Se entendermos e identificarmos
corretamente os diagnósticos de enfermagem estará identificando e cuidando das
necessidades essenciais para melhoria da qualidade de vida do cliente.
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Descritores
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ASSISTÊNCIA

DE

ENFERMAGEM

A

CRIANÇA

VITÍMA

DE

ESCALPELAMENTO NA AMAZÔNIA: UM RELATO DE CASO

Lima TPS1; Oliveira EC1; Parente, AT2; Bezerra OC2

INTRODUÇÃO: No estado do Pará, grande parte dos municípios depende do
transporte hidroviário, que é uma realidade de outros municípios que compõem a
Amazônia. As pessoas que moram nas proximidades dos rios (ribeirinhos),
utilizam-se de pequenas embarcações como meio de transporte, o que facilita
suas atividades diárias como é o caso de condução para a escola, escoação de
produtos até pontos de venda. Escalpelamento é a lesão traumática causada por
avulsão do couro cabeludo, resultado de acidentes ocorridos em barcos que
navegam com o motor desprotegido. Geralmente, os barcos têm um motor fixo no
centro. O problema está no eixo que gira em alta rotação estendido do motor até
a hélice sem qualquer tipo de proteção. Em pessoas que possuem cabelos
longos, em sua maioria, a população feminina, e que utilizam o transporte sem
medida de prevenção, os cabelos podem enroscar-se no eixo do motor e o couro
cabeludo

é

brutalmente

arrancado,

provocando

o

escalpelamento.

As

conseqüências do acidente são dramáticas, pois além do couro cabeludo, muitas
vezes também são lesadas outras regiões do corpo, como testa, sobrancelhas,
orelhas e regiões inferiores do rosto. Os movimentos do pescoço e até dos
ombros podem ser comprometidos. O tratamento inclui uma série de cirurgias
reparadoras com enxertos. As pacientes podem ficar internadas durante meses e
até mais de um ano, o que altera totalmente sua rotina e de seus familiares. As
principais vítimas desse tipo de acidente são geralmente crianças do sexo

1

Discente do Curso de Graduação em Enfermagem da faculdade de Enfermagem, Instituto de
Ciências da saúde, Universidade federal do Pará.
2

Docente da Faculdade de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal do

Pará.
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feminino de cabelos longos. Isso justifica-se, de certa forma, pelo fato de que as
crianças têm maior facilidade de se distraírem ocasionando tal fatalidade. No
interior da Amazônia, esse tipo de acidente é de interesse da Saúde Pública,
devido ter tomado dimensões de tragédia em função da quantidade de meninas e
mulheres mutiladas e, muitas vezes, mortas. OBJETIVO: Avaliar a importância da
Sistematização de Enfermagem na assistência do paciente portador de
escalpelamento. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo qualitativa do tipo
descritivo, quanto ao procedimento técnico estudo de caso, a partir da assistência
prestada a uma paciente, realizado na enfermaria pediatria de um hospital de
referência para estes casos na capital do estado do Pará, em Belém, no período
de setembro a dezembro 2010, durante o estágio em semi-internato em
obstetrícia e pediatra, do Curso de Graduação em Enfermagem, sétimo semestre,
na Universidade Federal do Pará (UFPA). RESULTADOS: Adolescente, 12 anos,
sexo feminino, acompanhada de sua genitora, residente na Colônia de Cairarí,
Alto Mojú, Ilha do Marajó, estado do Pará, procedente de um hospital de urgência
e emergência na região metropolitana de Belém, a fim de submeter-se à cirurgia
de enxertia, na instituição em estudo. HDA: Vítima de escalpelamento parcial de
couro cabeludo em barco com motor exposto, sem perda de consciência, sem
avulsão

de

orelha

ou

supercílio.

No

momento

eupneica,

respirando

espontaneamente, consciente, acianótica e anictérica, normotérmica, orientada no
tempo e no espaço, pouco comunicativa, chorando bastante, relatando muita dor
e tristeza pela ausência de sua genitora, apresentando curativo na região cefálica,
devido à lesão traumática. Aguarda chamada do centro cirúrgico para realização
de enxerto de pele. Após enxerto, retornou hemodinamicamente estável,
respirando em ar ambiente, segue com curativo de enxerto externamente limpo e
seco. Aceita dieta oferecida, Pele e mucosas normocoradas, boa perfusão capilar.
Ausculta pulmonar: murmúrios vesiculares presentes bilateralmente sem ruídos
adventícios. Ausculta cardíaca: bulhas cardíacas normofonéticas, em dois
tempos, sem sopro. Abdômen plano e flácido, sem dor a palpação, ruídos
hidroaéreos positivo. Acesso venoso salinizado em membro superior esquerdo e
no membro Inferior esquerdo, ferimento lácerocontuso devido o acidente. Diurese
e evacuações presentes e espontâneas. Temperatura: 35,3 ºC; Peso: 32.200
quilogramas; Pulso: 92 bat/min; Respiração: 24 rpm; Pressão Arterial: 100x60
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mmHg. Terceiro dia de pós operatório de enxertia: eupneica em ar ambiente,
respirando espontaneamente, consciente, orientada no tempo e no espaço,
deambulante, hipocorada, normotérmica, abdome plano flácido, normotensa,
diurese e evacuações presentes e espontâneas, sono e repouso preservados.
Acesso venoso periférico em membro superior esquerdo. Sistematização da
Assistência de Enfermagem. Diagnóstico de Enfermagem: Integridade da pele
prejudicada relacionada à destruição de camadas de pele; deambulação
prejudicada relacionada à dor devido enxerto de pele; Risco de infecção
relacionado à destruição de tecidos e procedimentos invasivos; dor aguda
relacionada a enxerto de pele. Resultados Esperados: Pele íntegra, Paciente
deverá estar livre de processos de infecção hospitalar durante a hospitalização,
Alívio da dor após medidas satisfatórias. Intervenções de Enfermagem: Monitorar
os sinais clínicos de infecção da lesão; Proporcionar mobilização progressiva;
Observar as manifestações clínicas de infecção; Lavar as mãos antes e após
realização de procedimento; Respeitar técnica asséptica na execução de
procedimento; Trocar curativos diariamente ou quando sujo ou solto; Explicar as
causas da dor; Proporcionar o alívio da dor com os analgésicos prescritos; Após
administrar a medicação, retornar em 30’ para avaliar a eficiência; Avaliação:
Paciente apresenta boa cicatrização na lesão cefálica; estimulada a fazer
pequenas caminhadas até a sala de recreação; Sinais de infecção sendo
monitorados, como: troca de curativos, administração de antibióticos prescritos
pelo médico em horários programados, cuidados com a punção e infusão venosa.
CONCLUSÃO: As vítimas de escalpelamento apresentam muitas necessidades
físicas, emocionais e psicológicas, cabendo aos profissionais enfermeiros
atuarem no atendimento dessas necessidades. Já que esse acidente causa
traumas irreparáveis do ponto de vista cirúrgico e trauma psicológicos
importantes. Nesse sentido, entendemos a enorme contribuição da enfermagem
no cuidado desses pacientes, as quais passam por situações de medo, estresse,
depressão e desconforto no pós-trauma. O Cuidado de Enfermagem é de
fundamental importância no que se refere ao cuidado holístico do paciente, como
também desempenha uma função de grande valor no tratamento de trauma de
grande porte, uma vez que o enfermeiro tem mais contato com essas vítimas,
acompanhando a evolução da lesão, orientando e executando curativo, bem
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como realizando um planejamento adequado por meio de métodos terapêuticos
que poderão ser aplicados ao lado de uma equipe multidisciplinar que, por sua
vez, utilizam procedimentos e materiais com a finalidade de levar a cicatrização
da lesão sem complicações, com a máxima restauração das funções e prevenção
das sequelas.

REFERÊNCIAS:
BOWDEN, C.N; ZERBINI, E. Clínica cirúrgica de cabeça e pescoço. 4º ed. Vol.
I. São Paulo: Savier, 1994.
FERREIRA, L.S; SOARES, T.S. A importância da assistência sistematizada de
enfermagem ao paciente escalpelado. Belém, 2003. TCE-381. Trabalho de
Conclusão de Curso (graduação em Enfermagem)- Instituto de Ciências da
Saúde, Universidade Federal do Pará, 2003.
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARÁ. Guia Técnico do
Programa de Atendimento Integral ás Vítimas de Escalpelamento – PAIVES.
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DeCS: Amazônia, couro cabeludo, cuidados de enfermagem.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A NEONATO COM APLASIA
CUTÂNEA CONGÊNITA APLICANDO A TEORIA DE WANDA
HORTA
1

Ferreira VMN, 2Gouveia MTO, 3Maciel KS, 4Rufino MPR,5 Moura MP

Aplasia cutânea congênita (ACC) é doença rara, caracterizada pela ausência de
formação completa da pele. Geralmente ocorre no couro cabeludo, na linha
mediana, e apresenta-se ao nascimento como uma ferida ulcerada que pode
atingir diferentes profundidades e envolver o periósteo, crânio e dura-máter. O
couro cabeludo é o local de ocorrência em 84% dos pacientes (MOSCONA, 1991)
(YANG, 2000). Sendo uma uma desordem incomum que se apresenta como um
defeito focal da pele no nascimento, freqüentemente envolvendo a linha média
sobre o vértice do crânio (70%). A incidência relatada é de 1 a cada 10000
nascimentos (SILVA, 2011). Lesões extensas são ainda mais raras. Não existe
consenso sobre o tratamento ideal para o ACC, que provavelmente está
relacionada com a baixa prevalência e incidência desta condição. As opções de
tratamento são gerenciamento conservador ou correção cirúrgica, com base no
quadro clínico apresentado por cada paciente. OBJETIVOS: Este estudo teve
como objetivo demonstrar a sistematização da assistência prestada a um RN
portador de agenesia parcial de couro cabeludo sobre a linha média posterior
fundamentada na Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda de
Aguiar Horta, a partir da execução do processo de enfermagem, e na utilização da
Classificação da NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), para
denominar

os

diagnósticos,

resultados

e

intervenções

de

enfermagem.

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso. O estudo foi realizado no mês
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de fevereiro de 2011, na Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal – UCIN de
uma maternidade de referência de Teresina – PI. Fizeram parte do estudo a mãe
e um RN portador de Agenesia Parcial de couro cabeludo sobre a linha média
posterior, internado em fevereiro de 2011. Em conformidade com a Resolução Nº.
196/96 do Conselho Nacional de Saúde, relativa a pesquisas envolvendo seres
humanos, após os devidos esclarecimentos e orientações, a mãe aceitou
participar da pesquisa e autorizou a inclusão de seu filho, assinando o termo de
consentimento livre e esclarecido. Foi lhe assegurado sigilo de identidade. Os
dados foram coletados utilizando-se como base um instrumento padronizado da
referida maternidade (Histórico de Enfermagem), adaptado pelos autores para
utilização em lactentes, e acrescido de alguns itens para dados obstétricos para
atender à inclusão da genitora na avaliação das necessidades básicas do binômio
mãe-lactente. A análise dos dados foi realizada com base na Teoria das
Necessidades Humanas Básicas, a partir do julgamento clínico sobre as
necessidades básicas do lactente, podendo estas ser julgadas afetadas ou
preservadas, o que serviu como fonte para focalização dos sinais e sintomas
apresentados. A referida teoria tem como objeto o ser humano no atendimento de
suas necessidades básicas afetadas, para torná-lo independente dessa
assistência. Baseia-se ainda em que ele recupere, mantenha e promova sua
saúde em colaboração com outros profissionais e com seus próprios recursos
(BRITO, 2011). Estes, por sua vez passando pelo processo de raciocínio clínico,
levaram-nos aos diagnósticos de enfermagem, a partir dos quais se chegou aos
resultados e às intervenções de enfermagem cabíveis, definidos com a utilização
da NANDA. Foi feito o planejamento da assistência, que foi implementado
priorizando os diagnósticos de enfermagem, de forma que fosse possível atender
às necessidades do lactente e recuperar o equilíbrio, como prevê a teoria
estudada. RESULTADOS: Os achados do estudo de caso foram apresentados
segundo as etapas do processo de enfermagem da Teoria das Necessidades
Humanas Básicas de Wanda Horta, enfatizando a identificação das necessidades
básicas afetadas, o planejamento, implementação e avaliação da assistência.
Analisando a história da mãe, consideramos afetadas suas necessidades
psicossociais de segurança, aceitação, comunicação e aprendizagem. Com
relação ao RN identificamos como necessidades humanas básicas afetadas as
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condições psicobiológicas: hidratação, nutrição, integridade e integridade física. A
partir da identificação das necessidades afetadas do RN, foram elaborados os
diagnósticos de enfermagem e intervenções de enfermagem utilizando-se a
classificação da NANDA. Diagnósticos relacionados à mãe: Amamentação
ineficaz relacionada à dificuldade do neonato em sugar associada à má pega;
Amamentação interrompida relacionada à internação do RN em berçário. Plano
de

cuidados:

Auxiliar

a

mãe

nas

primeiras

mamadas;

Proporcionar

acompanhamento de apoio durante a permanência na maternidade; Orientar o
processo de amamentação visando melhorar a sucção. Conhecimento deficiente
relacionado à patologia. Explicar a patologia para a mãe e suas possíveis
complicações; ansiedade relacionada ao prognóstico do filho; medo relacionado a
resultados imprevisíveis secundários a doença do filho. Proporcionar apoio aos
pais ouvindo a mãe relatar suas experiências, permitindo a verbalização de
sentimentos, salientando os pontos fortes e características individuais do bebê
para os pais, informar sobre cuidados com o bebê, auxiliar os pais quando
necessário; convidá-la para visitar e tocá-lo com medidas assépticas; Encorajar a
família a passar tempo no berçário e trazer relatos verbais. Diagnósticos
relacionados ao RN: Risco para desenvolvimento retardado relacionado à
capacidade física comprometida e a dependência secundária a deficiência
neurológica; Risco para temperatura corporal desequilibrada relacionado a
controle prejudicado da temperatura corporal secundário a infecção. Plano de
cuidados do RN: Orientar à mãe a realizar estimulação facial do RN para melhorar
a

movimentação

facial;

Orientar

a

mãe

a

procurar

serviços

médicos

especializados para minimizar os problemas do RN (neurologista); Observar a
interação mãe-filho; Verificar temperatura corporal e demais sinais vitais. Padrão
respiratório ineficaz relacionada a imaturidade neurológica. Auscultar o tórax e
verificar a existência/características dos sons respiratórios e a presença de
secreções;

ajudar

a

realizar

exames

necessários

para

diagnosticar

a

presença/gravidade das doenças pulmonares. Observar respostas emocionais,
como por exemplo, respiração ofegante, choro, tremores de dedos, administrar
oxigênio da menor concentração indicada para o problema respiratório a angustia
respiratória e a cianose. Risco de infecção relacionado à exposição das
membranas cerebrais evidenciado pela agenesia parcial de couro cabeludo. Risco
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de infecção relacionado ao local de invasão do organismo secundário a
procedimentos invasivos. Instruir cuidadores para lavagem de mãos; Limitar os
equipamentos invasivos aos absolutamente necessários; Ensinar à família os
sinais e sintomas de infecção; Avaliar os hábitos de higiene; Administrar
antimicrobianos prescritos. Risco para aspiração relacionado a reflexo de
sucção/deglutição prejudicado. Investigar os fatores causadores ou contribuintes;
Reduzir os riscos de aspiração mantendo posição de decúbito lateral, se não
houver contra-indicação pela lesão; Elevar cabeça do RN quando for alimentar e
após alimentá-lo. Mucosa oral prejudicada relacionada a traumatismo mecânico
pelo uso de sonda orogástrica. Supervisionar o posicionamento e fixação da
sonda diariamente, principalmente antes as refeições, lavar a sonda após as
refeições, mantê-la fechada. Nutrição desequilibrada: menos do que as
necessidades corporais relacionada a ausência de sucção. Investigar a mamada
(sinais de boa pega) e supervisionar; Identificar a capacidade fisiológica de
alimentar-se: o bebê suga ativamente, coordena sucção e deglutição, Incentivar
aleitamento materno exclusivo; Promover o sono e reduzir gastos desnecessários
de energia. Risco de atraso do desenvolvimento relacionado a prematuridade e a
lesão cerebral, evidenciada pela ACC. Avaliar o ambiente que serão prestados os
cuidados a longo prazo, identificar condições que podem contribuir para os
desvios do desenvolvimento.Integridade da pele prejudicada relacionada pela
ruptura da pele evidenciada pela ACC. Determinar a profundidade da lesão/dano
ao sistema tegumentar, medir o comprimento, a largura, da lesão, examinar a
pele adjacente para detectar eritema, enduração ou maceração, ou ainda
presença de sinais flogisticos, verificar se há déficits visuais, auditivos ou da fala,
utilizar dispositivos apropriados de acolchoamento.
CONCLUSÃO: O cuidado no atendimento às necessidades básicas afetadas
direcionadas ao lactente é um processo complexo, devido às suas peculiaridades.
Esse cuidado requer da equipe de enfermagem uma visão voltada para as
características próprias de cada especificidade do RN, a partir do estabelecimento
de uma escala de prioridades no atendimento a essas necessidades. Nesse
contexto, a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta mostrou-se
adequada, pois relacionamos as necessidades afetadas a partir dos problemas
apresentados pelos clientes. Assim, em adição, utilizamos o raciocínio diagnóstico
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e terapêutico e o sistema de classificação escolhido, facilitando o planejamento e
a implementação da assistência. Os resultados do estudo evidenciam que a
utilização da teoria de Horta e da classificação dos diagnósticos de NANDA na
prática assistencial proporcionou uma melhoria na qualidade da assistência e
contribuiu para um cuidado holístico e humanizado, uma vez que nelas o ser
humano é percebido em todas as suas necessidades, trazendo benefícios não
apenas para as clientes, mas também para a profissão.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PRIMEIRA CRIANÇA COM
CORAÇÃO ARTIFICIAL NO BRASIL
Pereira L M1, Arcoverde K G P T S, Dornellas J A

Introdução: A miocardiopatia restritiva é um grupo de distúrbios do miocárdio nos
quais as paredes ventriculares enrijecem, mas não necessariamente apresentam
espessamento, produzindo uma resistência ao enchimento ventricular normal
entre os batimentos cardíacos. Sua evolução natural cursa com insuficiência
cardíaca e seus sintomas evoluem gradativamente, com a piora do estado geral
do paciente(1). O tratamento padrão ouro nos casos mais avançados da
insuficiência cardíaca é o transplante cardíaco. No Brasil, a escassez de doadores
e a perda de candidatos já em fase de espera segue elevada, estando próxima
dos 50%, de acordo com os dados da Central de Captação e Distribuição de
Órgãos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo(1). Em decorrência disto
o uso do coração artificial pode ser empregado como ponte para o transplante, o
que dá ao paciente chance de aguardar um doador compatível com segurança(2).
O coração artificial tem como função auxiliar o coração debilitado a bombear o
sangue, atendendo a demanda do organismo,consiste em um reservatório de
poliuretano, com duas válvulas que se abrem e se fecham, e bombeiam o sangue
para o corpo, coordenadas por um aparelho que fica fora do corpo(3). Para que o
paciente possa estar em condições clinicas adequadas para o funcionamento
eficaz do coração artificial e possível transplante faz - se necessário os cuidados
especializados da equipe de enfermagem(3). O uso desta tecnologia em adultos já
é bem sedimentada e documentada, no entanto seu uso em crianças ainda é
1
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Enfermeira da Educação Permanente do Instituto Nacional de Cardiologia;
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pouco difundido no Brasil. Foi realizado em Abril do corrente o primeiro implante
de um coração artificial em uma criança no estado do Rio de Janeiro. Para sua
assistência foi necessário a adaptação de protocolos assistenciais utilizados em
adultos, já que não foi encontrada em literatura nenhum artigo que relacionasse o
uso da tecnologia em crianças e a assistência de enfermagem. Dessa forma,
evidenciou-se a necessidade da realização de artigos que discutam a assistência
de enfermagem a crianças em uso de coração artificial, para que outros
profissionais tenham subsídios para sua prática. .Objetivo: Apresentar as
intervenções de enfermagem realizadas durante o pós operatório de uma cirurgia
para colocação de um coração artificial em uma criança. Metodologia: Trata-se
de um relato de caso realizado entre os meses de maio e junho de 2011, no
Serviço de Pós Operatório Infantil de um hospital público terciário, especializado
em cardiologia, localizado no estado do Rio de Janeiro Os dados foram coletados
no a partir do prontuário do paciente, sendo analisados as evoluções de todos os
profissionais envolvidos em sua assistência, assim como as prescrições.Caso:
Criança de 10 anos de idade com diagnóstico de cardiomiopatia restritiva
hipertrófica, em tratamento a dois anos, com piora da dispnéia e cansaço aos
pequenos esforços a 3 meses. Encaminhado para a instituição para avaliação da
viabilidade de realização de transplante cardíaco. Durante avaliação para o
procedimento foi diagnosticado um trombo ventricular e iniciado terapia
trombolítica. Evoluiu com ataque isquêmico transitório, sendo indicado cirurgia de
trombectomia, que foi realizada em 24 de março. Durante procedimento cirúrgico
detectado necessidade de instalação de coração artificial esquerdo. Encaminhado
ao pós operatório infantil sob efeito de sedação, entubado, em uso de coração
artificial esquerdo. Com cateter arterial em radial esquerda pérveo, medindo
pressão arterial contínua; acesso venoso profundo em veia subclávia esquerda
infundindo drogas inotrópicas. Cateter vesical, com baixo débito urinário (< 0,5
ml/kg/h). Extremidades aquecidas, com pulsos periféricos palpáveis e boa
perfusão periférica. Evolui no setor de pós operatório de forma satisfatória,
atingindo a estabilidade hemodinâmica e respiração espontânea. Permaneceu no
setor aguardando transplante cardíaco por 32 dias. Durante este período
apresentou as seguintes complicações: insuficiência renal, sendo instalado
hemodiálise contínua; hemorragia digestiva; perda ponderal e úlcera de pressão
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em região sacra. Necessitou de duas hemotransfusões. No que tange ao aspecto
psicológico, apresentou quadro depressivo,sendo iniciado acompanhado pelas
equipes de psicologia e terapia ocupacional. Observado também alterações
comportamentais em seus pais, que além de orientados por toda a equipe foram
acompanhados pela equipe de psicologia. Resultados: Assistir a esta criança foi
um desafio para toda a equipe do setor de pós operatório infantil. Para embasar
nossas decisões, como não encontramos literatura específica sobre o uso do
dispositivo em crianças, adaptamos os protocolos de adultos para nossa realidade.
Entre diversas condutas que consideramos essenciais para sua correta
manutenção destaco dois que em um primeiro momento tiveram que ser
apreendidas e rapidamente utilizadas pela equipe de enfermagem: o controle do
tempo de coagulação e a vigilância dos conectores em busca de coágulos. O
tempo de coagulação era avaliado em um primeiro momento de hora em hora, à
beira do leito, com a utilização de um equipamento específico. Com a
estabilização do quadro da criança e maior adaptação do seu organismo ao
circuito da circulação espaçamos este controle para de 2 em 2 horas. O rigoroso
controle do tempo de coagulação era necessário devido à utilização de
anticoagulante no circuito do sistema do ventrículo artificial. Um dos maiores
riscos a que está exposto o paciente em uso destes dispositivos é o de
sangramento. A outra medida era o controle rigoroso da presença de coágulos no
circuito por onde o sangue era conduzido, principalmente nas conexões destes
sistemas. Devido à dificuldade observada para realizar estas avaliações de forma
eficiente, passamos a utilizar um foco de luz para auxiliar nessa avaliação. A
prática mostrou que as lanternas de luz de leding não tinham penetração
adequada e foi padronizada a utilização de lanternas com lâmpadas comuns. A
pressão arterial e os sinais de má perfusão tecidual também precisavam ser
continuamente monitorados, a fim de sabermos se o dispositivo estava cumprindo
adequadamente sua função. Conclusão: Assistir crianças em uso de coração
artificial ainda é um desafio para a equipe de enfermagem, mas acreditamos que
sua prática seja cada vez mais difundida. Dessa forma, é imprescindível ao
enfermeior saber reconhecer e prevenir possíveis complicações. A manutenção
do circuito por onde o sangue flui pérveo é fundamental para a manutenção da
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vida destas crianças e medidas simples como o controle do tempo de coagulação
e da ausência de coágulos no sistema.

Referências
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(Silva MWLI; Monte LLII.; Sá MSIII.; Oliveira TPIV.; Santana WSV.)

INTRODUÇÃO: A Mielomeningocele é uma doença de malformação congênita,
causada por um defeito do tubo neural. Ela ocorre quando o tubo neural não se
fecha, causando danos medulares irreversíveis. O portador dessa anomalia tem
uma protusão cística, contendo medula e/ou raízes nervosas ao longo da coluna
vertebral. Ela compreende quatro tipos: anencefalia, encefalocele, espinha bífida
oculta e aberta. As duas últimas são compatíveis com sobrevida prolongada,
porém, os portadores comumente apresentam uma série de sequelas, tais como:
paralisia, distúrbios de sensibilidade cutânea, ausência ou dificuldades de controle
urinário e fecal e deformidades musculoesqueléticas. Acredita-se que a
Mielomeningocele se apresenta como a malformação mais comum do Sistema
Nervoso Central. A lesão pode localizar-se em qualquer nível da coluna vertebral
e esta localização, bem como a extensão do defeito, determina a natureza e o
grau do problema neurológico. A hidrocefalia está presente em cerca de 70% a
90% dos casos de mielomeningocele. Pesquisas apontam a não adesão das
mulheres grávidas ao uso do ácido fólico, como uma das causas etiológicas para
Mielomeningocele. Embora a etiologia da espinha bífida seja desconhecida,
considerando-se como de origem multifatorial, pesquisas sugerem que a
complementação de ácido fólico antes da concepção reduza bastante a incidência
de defeitos do tubo. Estudos realizados nos anos de 2000/2001 encontraram
prevalência média de 2,4: 1.000 nascimentos nos cinco países da América Latina
que participaram do estudo, ou seja, Argentina, Brasil, Chile, Uruguai e
Venezuela. O Brasil apresentou a maior taxa (3,3 por mil), seguido da Argentina
(2,6 por mil) e do Uruguai (1,7 por mil). Até o presente momento a maioria dos
estudos que abordam essa temática, têm se preocupado tão somente com foco
da doença em si e sua terapêutica, ou seja, eles se voltam mais ao modelo
biomédico ou “curativo”. A enfermagem tem como elemento de seu estudo o ser
humano, ou melhor, o cuidar do ser humano, levando em consideração todos que
I-II-III-IV-V: Acadêmicas de Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí
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fazem parte desse elemento, ou seja, a família. A elaboração da 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 profissional. A sistematização das ações de
enfermagem tem contribuído para o registro e documentação de ocorrências e
procedimentos realizados pelos diversos integrantes da profissão, para a análise
quantitativa e qualitativa do cuidado prestado e, para o reconhecimento social do
enfermeiro. OBJETIVOS: Diante do exposto, o presente estudo tem como
objetivo conhecer a assistência de enfermagem prestada a recém nascidos
portadores

de

Mielomemingocele.

METODOLOGIA:

Foi

realizado

um

levantamento bibliográfico, no Banco de Dados BVS (Biblioteca Virtual de Saúde),
para tal utilizaram-se os seguintes descritores: “assistência, enfermagem e
mielomeningocele”. Estabeleceu-se como recorte temporal o período de 2000 a
2010. Vinte e cinco artigos foram selecionados para leitura, estes em sua maioria,
abordavam temas associados apenas com a doença em si. Enquadraram-se
nessas estratégias 131 artigos, dos quais 25 eram nacionais, sendo então, estes
selecionados e lidos. Desses selecionados, apenas dois traziam como enfoque a
assistência de enfermagem a portadores de mielomeningocele. As publicações
não referentes à enfermagem foram excluídas. RESULTADOS: Dentre os
assuntos abordados nos 25 artigos selecionados para leitura destacam-se:
avaliação do QI em pacientes com mielomeningocele; aspectos ortopédicos dos
pacientes com mielomeningocele; novas técnicas de tratamento cirúrgico; estado
nutricional de pacientes com mielomeningocele e fatores associados à doença.
Os assuntos publicados nos artigos enfocam, sobretudo, o modelo biomédico,
tendo a doença como seu alvo. Entende-se que o modelo biomédico é o modelo
de atuação em saúde que segue a visão médica tradicional formada durante o
período de evolução da medicina e é, caracterizado por considerar apenas os
fatores biológicos como causas das doenças, o que por sua vez determina os
modos de tratamento. A assistência de enfermagem ao neonato com
mielomeningocele só foi encontrada em apenas dois artigos, estes traziam como
enfoque: o primeiro abordava a experiência das famílias que têm crianças
portadoras de mielomeningocele no cuidado cotidiano, diferente do segundo
artigo que identificou os diagnósticos de Enfermagem, abordando os aspectos
I-II-III-IV-V: Acadêmicas de Enfermagem pela Universidade Federal do Piauí
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fisiológicos do recém nascido com mielomeningocele. Os dois artigos apontam
que a sistematização da assistência exercitada mediante o processo de
enfermagem, pode contribuir para a melhoria da assistência prestada aos
portadores de mielomeningocele. Em meio aos diagnósticos de enfermagem
levantados, pelos autores, em pacientes portadores de mielomeningocele
estavam: Padrão respiratório ineficaz; Nutrição desequilibrada; Integridade da
pele prejudicada; Risco para infecção relacionada à destruição de tecidos e
exposição ambiental aumentada; Ressalvam-se ainda as principais intervenções
de enfermagem realizadas junto a esses pacientes: Monitorização de sinais vitais;
Posicionamento neurológico; Cuidados com sondas e drenos: gastrointestinal;
Controle de pressão sobre áreas do corpo; Controle de infecção. O tratamento
iniciado pelo profissional de enfermagem consiste em uma intervenção em
resposta ao diagnóstico de enfermagem; uma ação autônoma baseada no
raciocínio científico. CONCLUSÃO: A assistência de enfermagem prestada ao
neonato com Mielomeningocele é um fator determinante para a sua “recuperação”
biopsicossocial. Isso requer do enfermeiro, multiplicidade de conhecimento e
versatilidade na atuação. O estabelecimento da sistematização da assistência em
enfermagem por parte das instituições de saúde é de suma importância e o
interesse em sistematizar o processo deve, sobretudo, partir do próprio
enfermeiro que, juntamente com a equipe multiprofissional contribui de forma
favorável à família do paciente no decorrer do tratamento. REFERÊNCIAS:
FIGUEIRAS, M.G, DYTZ, J.L. Avaliação do perfil de recém-nascidos portadores
de defeitos do tubo neural. Bras Med.; 43(1/4): (17-24.), 2006. GURGEL, E.P.P.
et al. Abordagem assistencial ao neonato portador de mielomeningocele segundo
o modelo de adaptação de Roy. Revista da Escola de Enfermagem da
USP, São Paulo: EEUSP, v. 44, n. 3, p. 702-707, set. 2010. GARCIA, T. R.;
NÓBREGA, M. M. L. Sistematização da assistência de enfermagem: reflexões
sobre o processo. In: 52º Congresso Brasileiro de Enfermagem, Apresentado
na Mesa Redonda “A sistematização da assistência de enfermagem: o processo e
a experiência”. Recife/Olinda – PE, 2000. JORDE, L.B et al. Genética médica. 3ª
ed. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier; 2004. VILA, V.S.C.; ROSSI, L.A. O significado
cultural do cuidado humanizado em unidade de terapia intensiva: “muito falado e
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pouco vivido”. Rev. Latino americana de Enfermagem. v. 10, n.º 02, p. 137 –
144. 2002. DESCRITORES: Assistência, Enfermagem e Mielomeningocele.
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FOTOTERAPIA: UMA REVISÃO DA LITERATURA

Rufino MPR1, do Nascimento VM2, Maciel KS3, Rodrigues, IDCV4, Gouveia MTO5

INTRODUÇÃO: A icterícia pode ser tratada através da exsanguineotransfusão,
que consiste na troca sangüínea do recém-nascido, visando corrigir a anemia e
remover mecanicamente a bilirrubina, evitando a sua deposição no tecido cerebral
e pela fototerapia, foco do estudo, é o tratamento inicial da hiperbilirrubinemia não
conjugada em neonatos(1). A icterícia pode ser fisiológica ou patológica. e a
fototerapia é considerada um método não invasivo e de alto impacto na
diminuição dos níveis de bilirrubinas plasmáticas, independente da maturidade do
recém-nascido(2). Desde a sua descoberta, através da luz solar, a fototerapia tem
evoluído significativamente, sendo os aparelhos empregados para este fim os
mais variados. O tratamento fototerápico consiste na exposição do neonato aos
raios luminosos, mantendo os globos oculares protegidos por máscara opaca
para prevenir possíveis agravos à retina. Para a mãe que vê o tratamento pela
primeira vez, isto pode parecer assustador ou, no mínimo, estranho, dependendo
da sua percepção em relação ao tratamento, seus riscos e benefícios. Por isso o
enfermeiro tem papel fundamental não apenas na assistência, mas também
fornecendo apoio e instrução a família(3). OBJETIVO: Descrever assistência de
enfermagem para os recém-nascidos que estão em fototerapia. METODOLOGIA:
Trata-se de um levantamento bibliográfico, nos Bancos de Dados LILACS e
BDENF. Para tal utilizaram-se os seguintes descritores: “enfermagem and
fototerapia and neonatologia”. As publicações não referentes à enfermagem foram
excluídas. Enquadraram-se nessas estratégias 20 artigos que foram analisados.
Área Temática: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e
família
1. Acadêmica do curso de Enfermagem da UFPI 7º Período. Teresina, Piauí,
Brasil.(marcella_portella@hotmial.com).
2. Acadêmica do curso de Enfermagem da UFPI 7º Período. Teresina, Piauí,
Brasil.(s.17@hotmial.com).
3. Acadêmica do curso de Enfermagem da UFPI 7º Período. Teresina, Piauí, Brasil.
(kel_maciel@hotmial.com).
4. Acadêmica do curso de Enfermagem da UFPI 9º Período. Teresina, Piauí, Brasil.
(iellendantas@hotmial.com).
5. Professora Doutoranda da UFPI. Teresina, Piauí, Brasil.(marcia06@hotmial.com).
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REULTADOS: Dentre os assuntos abordados destacaram-se a importância da
enfermagem no cuidar de recém-nascidos submetidos à fototerapia, já que são os
enfermeiros que os acompanham 24 horas e quem pode intervir primariamente
com rapidez e eficiência caso haja alguma intercorrência. Foi observado também
que o enfermeiro deve participar ativamente na assistência no sentido de estar
oferecendo segurança ao paciente. Em relação ao equipamento utilizado foi
possível verificar que o enfermeiro também tem o seu o papel, de observar se
está funcionando tudo de maneira correta, como verificar o funcionamento das
lâmpadas, a radiância das mesmas a distância da luz. Em relação às vestimentas
o enfermeiro deve manter o bebê despido deixando-o apenas com fralda para
proteger a região genital. O enfermeiro também atua na mudança de decúbito do
RN, a cada 24h a fim de aumentar a área de exposição e evitar
superaquecimento. o enfermeiro também monitora se o RN está com a proteção
ocular e se ela estar sendo usada de maneira correta, pois a exposição à luz pode
provocar a degeneração da retina. O profissional deve colocar proteção ocular
opaca e adequada, retirando-a apenas durante o banho, a amamentação e
visitas, tomando sempre o cuidado de não ultrapassar o tempo de 30 minutos fora
da foto. Antes de colocar a proteção o enfermeiro deve certificar-se que os olhos
da criança estão fechados para evitar escoriações na córnea e os olhos devem
ser avaliados periodicamente. O enfermeiro também deve verificar a temperatura
do bebê a cada 2-4h, já que o mesmo perde e ganha calor muito rápido, e essa
análise pode evitar hipertermia. O estado de hidratação do RN também deve ser
avaliado, devido ao risco que o mesmo tem em desenvolver desidratação em
decorrência da diarréia, um problema muito grave durante a infância, além dessa
alteração gastrointestinal o bebê tem perdas insensíveis de água. Essa avaliação
é feita através do acompanhamento do balanço hídrico, do peso, turgor cutâneo e
mucosas, aspecto e quantidade das eliminações fisiológicas e característica das
fontanelas. Em relação às eliminações intestinais deve-se observar as
Área Temática: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e
família
1. Acadêmica do curso de Enfermagem da UFPI 7º Período. Teresina, Piauí,
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2. Acadêmica do curso de Enfermagem da UFPI 7º Período. Teresina, Piauí,
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4. Acadêmica do curso de Enfermagem da UFPI 9º Período. Teresina, Piauí, Brasil.
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características das fezes quanto à cor, consistência, volume e frequência;
promover a motilidade gastrointestinal através da eliminação e estimulação da
evacuação e aumentar oferta hídrica em 20 a 25ml/kg/dia devido ao maior
número de evacuações e maior velocidade do trânsito intestinal. Além disso, o
cuidado de enfermagem inclui a comunicação com a família que deve abordar
aspectos relacionados à conceituação, indicação, riscos e benefícios da
fototerapia e isso pode ser feito através de reuniões individuais e coletivas, do uso
dos álbuns ilustrados e outros recursos didáticos. Isso leva a uma perda da
insegurança e preocupação a cerca do tratamento e doença. CONCLUSÃO: Com
o estudo foi possível perceber a importância da assistência de enfermagem ao
paciente em fototerapia, já que é a equipe que fica mais tempo com o paciente.
Apesar da indicação da fototerapia ser privativa do médico, a assistência não é
daí a necessidade do enfermeiro ter habilidade suficiente, para que não se
restrinja apenas a prescrição médica. Outra questão é o impacto positivo a cerca
do enfermeiro fornecer assistência também aos familiares, principalmente para
mãe que é a pessoa, mas próxima a criança, dessa forma se tem uma assistência
de qualidade e humanizada, pois ver paciente não apenas como doença e sim
como um indivíduo que está inserindo dentro de um contexto, a vida. Mas para
que essa comunicação seja efetiva é necessário que se estabeleça uma relação
de confiança enfermeiro-RN-mãe.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA CRIANÇA PORTADORA
DE CORDOMA SACRAL
Autores
PEREIRA FGF; SILVA RB; MARTINS RST
Resumo
INTRODUÇÃO: O câncer é um processo patológico que se inicia quando uma
célula sofre mutação genética e torna-se anormal. Essa célula anormal forma
clones e começa a proliferar sem controle, adquirindo características invasivas e
alterando os tecidos adjacentes. As células cancerígenas podem ainda atingir os
vasos sanguíneos e linfáticos, sendo transportadas para outras partes do corpo.
Esse fenômeno é chamado metástase. (SMELTZER, 2009). As neoplasias do
sistema musculoesquelético se apresentam de diversos tipos: osteogênicas,
condrogênicas, fibrogênicas, musculares (rabdogênicos) e de células da medula
óssea (reticulares), incluindo também aquelas presentes em células nervosas,
vasculares e adiposas. Elas podem ser primárias ou metastáticas. Ressalta-se
que as massas tumorais ósseas primárias são relativamente raras. (SMELTZER,
2009). O cordoma se caracteriza como um tumor ósseo maligno raro originário de
remanescentes embrionários do tecido notocordial e, portanto, restringe-se ao
esqueleto axial, tendo predileção pela região sacrococcígea (50% dos casos),
coluna cervical (35%) e segmentos móveis da coluna vertebral (15%).
(DALLAGASPERINA, 2009). As lesões espino-occipitais ocorrem tipicamente, por
volta da terceira e quarta décadas de vida e as sacrais, aproximadamente, na
quinta e sexta décadas. Há predomínio no sexo masculino (1,7:1), entretanto essa
proporção

aumenta

entre

os

pacientes

com

lesão

sacral

(3:1).

(DALLAGASPERINA, 2009). Em sua maioria, os cordomas são diferenciados, de
crescimento lento e baixo poder de disseminação, porém localmente agressivos
com destruição óssea e invasão de tecidos e estruturas neurovasculares
adjacentes. (SENA, 2006). Geralmente, os cordomas apresentam-se como
tumoração associada à dor lombossacra e perineal persistentes. Especificamente
em relação às lesões sacrais, as manifestações são: invasão dos forames
sacrais, comprometimento dos tecidos moles adjacentes e deslocamento anterior
do reto. Um terço dos pacientes também apresenta radiculopatia e disfunção
vesical ou intestinal. A duração média dos sintomas varia de 4 a 24 meses com
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média de 14 meses. (GHEZZI, 2009). As características macroscópicas dessa
massa tumoral são: consistência com variação de sólida a mucóide, podendo
existir áreas de calcificação focal ou mesmo de ossificação. (DALLAGASPERINA,
2009).

Os

exames

de

imagem

para

sua

detecção

são

Tomografia

computadorizada e, principalmente, ressonância nuclear magnética (GHEZZI,
2009). Microscopicamente podem ser observadas células fisalíferas, com
vacúolos citoplasmáticos contendo muco. (DALLAGASPERINA, 2009). Os
Cordomas

comumente

apresentam

positividade

imunoistoquímica

para

citoqueratinas, EMA, vimentina e, em grau variável, para proteína S100 (GHEZZI,
2009). O tratamento de escolha é a ressecção radical complementado ou não
com radioterapia adjuvante. A quimioterapia não é indicada, pois, geralmente, os
cordomas são pouco sensíveis a essa terapia. (GHEZZI, 2009). As taxas de
sobrevida em 5 e 10 anos pós-tratamento cirúrgico são de 68% e 40%,
respectivamente. (DALLAGASPERINA, 2009). A cirurgia para retirada de massa
sacral, dependendo do nível de secção do sacro, pode ocasionar seqüelas
neurológicas e ortopédicas definitivas como retenção urinária, incontinência fecal,
impotência sexual, claudicação e instabilidade lombar (GHEZZI, 2009). O Câncer,
por seu alto poder incapacitante, está associado à dor e morte, por isso os
enfermeiros devem estar preparados para oferecer apoio ao paciente e as
famílias diante uma extensa manifestação de crises físicas, emocionais, sociais,
culturais e espirituais. (SMELTZER, 2009). OBJETIVO: Identificar as melhoras
condutas a serem aplicadas a uma paciente com cordoma sacral com base no
processo de enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo do
tipo estudo de caso, realizado em um uma unidade de internação pediátrica em
Fortaleza Ceará., no mês de maio de 2011. A participante foi uma adolescente do
sexo feminino com diagnóstico médico de cordoma sacral. Para a coleta das
informações utilizou-se entrevista com a paciente, observação sistemática através
do exame físico e avaliação dos registros clínicos em prontuário. Após essa fase,
foi construído o processo de enfermagem com base na NANDA (North American
Nursing Diagnosis Association). A discussão se procedeu com enfoque nas
condutas adequadas aos diagnósticos levantados e resultados almejados. Foi
obedecido o aspecto ético da pesquisa. RESULTADOS: DESCRIÇÃO DO CASO:
S.P.S., 14 anos, sexo feminino, procedente de Fortaleza – CE, católica,
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estudante. Cursa o nono ano do Ensino Fundamental (relata que por motivo de
doença não comparece à escola desde o dia 06/04/2011). Mora com a mãe, o pai
e dois irmãos em uma casa alugada de 5 cômodos com acesso a rede encanada
e esgoto. Nunca esteve internada anteriormente. Relata que em outubro de 2010
apresentou dor no cóccix, realizou exame de RX sendo detectada escoliose. Com
a persistência do quadro, em março deste ano realizou outro exame de RX e
Ressonância Magnética, por meio desse último foi detectado uma volumosa
massa sacral de aspecto neoplásico, assim a mesma foi admitida no HGF no dia
23/05/11, com hipótese diagnóstica de hipotireodismo e cordoma, doença que
define como “um tumor na pelve”. Atualmente diz sentir dor na perna esquerda,
inclusive impedindo a deambulação da mesma e apresentar mudanças no padrão
de eliminação intestinal (dificuldade e dor ao evacuar). Em uso de Bromopromida,
Cetoprofeno, Dipirona, Levotiroxina, Dieta laxativa e Fisoterapia. Diz estar com
esquema vacinal completo. Nega doenças crônicas, congênitas ou deficiências.
Nega hemotransfusões ou cirurgias anteriores. Diz apresentar casos de Diabetes,
hipertensão e cardiopatia na família. Exame físico: nível de consciência:
orientado. Desenvolvimento da fala: fásico. Afeto/humor: cooperativo. Pele:
presença de lesões planas e acrômicas na face e região cervical, quente ao
toque, desidratada (em região abdominal e MMII). Cabelos: distribuição uniforme.
Unhas: ausência de sujidade. Cabeça: normocefálico. Olhos: sem secreções.
Ouvidos: pina: pele intacta, sem crostas ou dores ao movimento. Nariz: simétrico.
Narinas sem obstruções ou secreções. Boca: mucosa oral íntegra; dentição
completa; língua seborréia. Pescoço: sem linfadenopatia; tireóide não palpável.
Precórdio: ausculta cardíaca: BNF. Pulmões: caixa toráxica com diâmetro ânteroposterior menor do que o diâmetro transversal. Ausculta: pulmonar: presença de
murmúrios vesiculares; ausência de sons adventícios. Abdômen: plano; presença
de ruídos intestinais; ausência massas ou megalias; dor à palpação em região
hipogástrica. Extremidades: ausência de edema; dor à palpação em MIE.
Atividade motora: paresia de MIE; não deambula. Sinais vitais: pulso: 80bpm; FR:
19ipm; peso: 46,7 kg (apresentou perda de peso: de 54 kg para 46,7 kg); estatura:
1,65m; IMC: 17,2. Foram realizados vários exames complementares dos quais
chamou atenção Eletroforese das proteínas (indicou alteração em GAMA) e
dosagem de anticorpo anti-peroxidase (indicou alteração para mais: 763,00 IU/ml.
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No momento da internação fazia uso de bromoprida, cetoprofeno, dipirona e
levotiroxina.

DIAGNÓSTICOS

E

INTERVENÇÕES

DE

ENFERMAGEM:

Constipação, relacionado a tumor sacral, caracterizado por mudanças no padrão
intestinal, fezes emdurecidas, dificuldade para evacuar e dor à evacuação;
Disposição para enfrentamento aumentado, caracterizado por utilização de
recursos espirituais; Dor crônica, relacionada à incapacidade física crônica,
caracterizado por relato verbal de dor; Mobilidade Física Prejudicada, relacionada
a prejuízos neuromusculares, caracterizada por amplitude limitada do movimento;
Nutrição desequilibrada: menos que as necessidades corporais, relacionada a
fatores biológicos, caracterizado por IMC=17,2. Com base nesses diagnósticos foi
elaborada a seguinte prescrição: Orientar aumento da ingesta hídrica; Irrigação
intestinal (SN) Administrar analgésicos; Controle do ambiente: conforto; Oferecer
apoio emocional; Planejamento da dieta; Monitorização nutricional e realizar
exercícios passivos. CONCLUSÃO: Ao final deste estudo, é possível considerar
que a paciente necessita de uma assistência individualizada, com enfoque nas
necessidades biológicas e psicossociais, para que assim se obtenha o resultado
esperado no tratamento do câncer, e que o plano de enfermagem proposto pode
auxiliar uma melhor adaptação de vida. REFERÊNCIAS DALLAGASPERINA,
Viviane Weiler et al. Sacral chordomas. Revista da AMRIGS, Porto Alegre, 53 (3):
277-280, jul.-set. 2009. GHEZZI, Tiago Leal et al. Cordoma Sacrococcígeo
gigante: relato de caso. Rev bras. colo-proctol., Rio de Janeiro, v. 29, n. 2, June
2009. North American Nursing Diagnosis Association (NANDA). Diagnósticos de
Enfermagem da NANDA: definições e classificação – 2009/2011. NANDA
International; tradução Regina Machado Garcez. Porto Alegre: Artmed; 2010.
SENA, Kanthya Arreguy de et al. Ressecção de cordoma sacral com abaixamento
de cólon: relato de caso. Rev bras. colo-proctol., Rio de Janeiro, v. 26, n. 3, Sept.
2006. SMELTZER, SCO. Brunner e Suddarth: tratado de enfermagem médicocirúrgica.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM Á UMA PACIENTE ACOMETIDA
POR COQUELUCHE1
FERREIRA TC ¹
FIGUERÊDO AR ²
MARQUES WS ³
PEREIRA OS 4
SARDINHA AHL 5

INTRODUÇÃO: A Coqueluche é uma doença infecciosa aguda, transmissível, de
distribuição universal, que compromete especificamente o aparelho respiratório
(traquéia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca¹. Possui
como agente etiológico o Bordetella pertussi. A doença evolui em três fases
sucessivas: fase catarral, fase paroxística e fase de convalescença (Os
paroxismos de tosse desaparecem e dão lugar a episódios de tosse comum; esta
fase pode persistir por mais 2 a 6 semanas e, em alguns casos, pode se
prolongar por até 3 meses).A transmissão se faz pelo contato direto da pessoa
doente com pessoa suscetível (gotículas de secreção eliminadas por tosse,
espirro ou ao falar). O homem é o único hospedeiro da Bordetella pertussis ou da
Bordetella parapertussis. O período de transmissibilidade da doença se estende
de 5 dias após o contato com um doente (final do período de incubação) até 3
semanas após o início dos acessos de tosse típicos da doença (fase paroxística).
O diagnóstico para coqueluche é feito principalmente através do diagnóstico
laboratorial (realizado mediante o isolamento da B. pertussis por meio de cultura
de material colhido de nasorofaringe, com técnica adequada que é considerada
como “padrão-ouro” para o diagnóstico laboratorial da Coqueluche, por seu alto
grau de especificidade) e do diagnóstico diferencial (deve ser feito com as
infecções respiratórias agudas {traqueobronquites, bronqueolites, adenoviroses e
laringites} e com outros agentes etiológicos Bordetella parapertussis, Mycoplasma
pneumoniae, Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae e Adenovirus 1, 2, 3
¹Aluna do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
²Aluna do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
³Aluno do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
4
Aluna do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
5
Enfermeira, Professora Dra do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão.
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e 5)². Existe também o diagnóstico através do hemograma que apresenta como
resultados, a leucocitose, a linfocitose e a sedimentação normal ou baixa aliado
ao quadro clínico. Atualmente, a coqueluche representa um crescente problema
de saúde pública em países desenvolvidos. Nesses países, imunização em
massa de crianças, iniciada na década de 50, foi seguida por uma brusca
diminuição da incidência da doença. Assim, nos anos 70, a coqueluche não
representava uma importante ameaça à saúde destas populações. Porém, nas
décadas de 80 e 90, ocorreu um aumento do número de casos em todas as faixas
etárias, incluindo adolescentes e adultos, indicando a reemergência dessa
doença³. A prevenção é feita através da imunização com a vacina DTP+ Hib {3
doses},em menores de 1 ano em um intervalo de 2 meses,o 1° reforço deve ser
aplicado no prazo de 6 a 12 meses após a 3° dose e o 2° reforço com 4 á 6 anos
de idade ,já o tratamento é feito com a eritromicina {de preferência o estolato},
por ser mais eficiente e menos tóxico4. Esse antibiótico é capaz de erradicar o
agente do organismo em 1 ou 2 dias, quando iniciado seu uso durante o período
catarral ou no início do período paroxístico, promovendo a diminuição do período
de transmissibilidade da doença.A dose recomendada para crianças é 40mg
(SMZ)/kg/dia e 8mg (TMP)/kg/dia.OBJETIVOS: Descrever a Sistematização da
Assistência de Enfermagem a uma paciente acometida com Coqueluche,
identificar e analisar os sinais e sintomas da mesma, compreender o seu
processo fisiopatológico, observar e avaliar a evolução da paciente aos cuidados
prestados no Hospital Universitário Unidade Materno Infantil.METODOLOGIA:
Este relato de caso foi realizado com uma paciente com Coqueluche na DIP do
Hospital Universitário Unidade Materno-Infantil no período de 28/10/10 à 04/11/10,
tendo como base, o Processo de Enfermagem de Enfermagem de Wanda de
Aguiar Horta que é caracterizado pela dinâmica das ações sistematizadas e interrelacionadas, visando à assistência ao ser humano 5. As fases deste processo
são as seguintes: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano
assistencial, plano de cuidados ou prescrição de enfermagem, evolução de
enfermagem e prognóstico de enfermagem. Fundamentado nesta teoria realizouse uma anamnese onde as informações foram cedidas pela mãe e um exame
físico. A partir dos dados coletados, identificaram-se os problemas e as
necessidades humanas básicas afetadas no paciente. Em seguida foi elaborado
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um plano de cuidados diário para implementação do plano assistencial e realizouse duas evoluções de enfermagem. Para finalizar, elaborou-se o prognóstico de
enfermagem para a paciente. RESULTADOS: Durante o período de avaliação
clínica da paciente foram observadas algumas necessidades humanas básicas
afetadas, dentre elas estão: integridade cutâneo-mucosa, regulação eletrolítica e
regulação vascular. Diante dessas necessidades afetadas elaborou-se um plano
de cuidados com as seguintes condutas: verificar sinais vitais, orientar sobre a
doença e o tratamento, administrar medicação prescrita pelo médico, nebulização,
pesar diariamente e compressas de água gelada nas regiões dos hematomas. Em
relação ao prognóstico, a paciente ainda estava no leito, apresentando
dependência parcial em relação à enfermagem. Esta dependência estava
relacionada

ao

Orientar:

quanto

ao

tratamento

medicamentoso

(antibioticoterapia), orientar á mãe em relação ao cuidado com os hematomas da
filha. CONCLUSÃO: A elaboração da sistematização da assistência de
enfermagem foi o meio que disponibilizamos para aplicar nossos conhecimentos
técnico-científicos e humanos na assistência ao paciente. Além disso, observouse também a importância da sistemática na aplicação da assistência de
Enfermagem, tendo em vista o atendimento das suas necessidades humanas
básicas afetadas, para um melhor cuidado da paciente, durante todo o período de
internação, identificando o papel e a autonomia do profissional de enfermagem
nesse processo de cuidar. O cuidado prestado pelo enfermeiro (a) centrado no
ser humano, ou seja, na criança possibilita uma melhora no seu processo de
crescimento e desenvolvimento, visando um aumento na sua expectativa de vida.
Descritores: Assistência de Enfermagem, Saúde da Criança, Coqueluche.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO INCENTIVO DO ALEITAMENTO
MATERNO EXCLUSIVO: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA PRÁTICA
AMBULATORIAL

PARENTE, AT1; NEVES, MAO²; SOUSA, BRS²

O Programa de incentivo ao Aleitamento Materno Exclusivo (PROAME) acompanha
bebês que estejam em aleitamento materno exclusivo desde o nascimento até o 6º
mês de vida, apóia e promove a prática da amamentação, tendo em vista os
benefícios que a mesma proporciona, garantindo a proteção do bebê contra
infecções e alergias e suas demais vantagens na melhor qualidade de vida do
binômio mãe-filho. Amamentar é um ato natural, biológico, saudável tanto para a
criança quanto para a mãe. Para seu sucesso, orientações, dedicação e
compromisso são fundamentais. Novos estudos têm confirmado cada vez mais a
supremacia do leite humano perante qualquer outra dieta alternativa ofertada a
criança no primeiro semestre de vida, e que seus benefícios alcançam além dos
primeiros anos de vida: seu papel de proteção acompanha o indivíduo por toda
existência, visto que pesquisas apontam menor risco de doenças crônicas nos
indivíduos

amamentados,

assim

como

para

complicações

odontológicas,

metabólicas, entre outros. A prática do aleitamento não é só uma responsabilidade
materna, e sim de uma rede de apoio que deve ser estruturada em torno da mãe e
filho: família, sociedade, Estado e profissional da área de saúde, sendo que este
último deve utilizar seus instrumentos como consulta, palestras, oficinas e outras
atividades de educação em saúde para sua promoção, que devem ser iniciadas
ainda

no

pré-natal,

preparando

a

gestante

fisicamente

e

1

Enfermeira, Mestre em Ciências Ambientais pela UFPA, Docente da Universidade da Amazônia (UNAMA)
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psicologicamente para esta prática. Neste contexto, destacamos o profissional
enfermeiro que atua no ambiente ambulatorial, interagindo com mãe e filho durante
seu exercício profissional.

Objetivo: Refletir a atuação dos Enfermeiros na

educação em saúde sobre o aleitamento materno prestada durante o pré-natal das
gestantes e no acompanhamento de mãe e filho no PROAME, em vista da
experiência vivenciada em uma Unidade Municipal de Saúde em Belém-Pa.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, baseado em um relato
de experiência de acadêmicas do curso de enfermagem, do 5º período, durante o
estágio regular supervisionado na atenção básica no período de 07 de março de
2011 a 07 de junho de 2011 em uma Unidade Básica de Saúde da capital, em que
as observações aqui descritas foram realizadas durante as consultas de
enfermagem no Programa do Pré-Natal, com as gestantes, e no PROAME, com
mães e filhos que fazem acompanhamento. Também foi realizada busca de material
eletrônico, através da Biblioteca Virtual da Saúde com as seguintes palavras:
aleitamento materno exclusivo e sistematização da assistência de enfermagem,
assim como na Editora do Ministério da Saúde. Resultados: Já se tem comprovado
que as atividades educativas interferem positivamente no aleitamento materno
exclusivo (AME), e sua eficiência depende muito da necessidade de implantá-las.
Por isso, avaliamos as estratégias de proteção à amamentação realizada por parte
da equipe de enfermagem e sua perspectiva em desempenhá-la com qualidade. A
capital do estado do Pará, Belém, em 2008, segundo pesquisa do Ministério da
Saúde, aparece como a capital brasileira em que há mais crianças recebendo o leite
materno, devido o apoio por parte das políticas públicas de saúde, tornando-se
responsável pelo aumento de 19% para 56% do índice de aleitamento exclusivo até
os seis meses. Fato esse que mostra a grande importância da presença e da
execução do PROAME em prol da saúde da criança na capital, todavia hoje é
imprescindível que a categoria almeje aumentar seus conhecimentos para implantar
bases firmes com o propósito de não desmerecer este título. No entanto, apesar de
haver um incentivo durante as consultas de enfermagem no pré-natal das gestantes
para que o AME aconteça de maneira eficaz, precocemente após o nascimento do
bebê, pudemos presenciar uma deficiência de prosseguir no estabelecimento de
normas e rotinas de incentivo ao AME na sala de assistência à saúde da criança, na
pediatria, dentre as quais está: aspectos importantes quanto à livre demanda do leite
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materno e a persistência de informar sobre os riscos do uso de mamadeiras na
oferta de chás, água e leite artificial e chupetas que pode ser um fator predisponente
para má oclusão dentária da criança; a orientação quanto à pega, posição,
contracepção, apoio emocional e ordenha, sendo este último importante para o
retorno da mãe ao trabalho (incentivando a continuidade da amamentação após 6
meses) e para o estímulo de doação do excedente de leite humano, que é mais
utilizado quando a mãe tem o domínio da prática da ordenha. As informações
adequadas sobre os benefícios da amamentação para mãe, para a criança e para
sua família e a qualificação de profissionais para a realização de visitas domiciliares,
já que a Unidade Básica de Saúde juntamente com a Estratégia de Saúde da
Família (ESF), tem uma união positiva para fazer educação em saúde no domicílio,
evitam o desmame precoce, considerando o papel relevante e a contribuição da
rede básica de saúde na atenção materno-infantil. Conclusão: Acreditamos que a
prática da amamentação deve se tornar uma experiência mais interativa e
participativa e as estratégias utilizadas para estimulá-la deve ser aperfeiçoada, onde
as atividades educativas vem com intuito de promover, proteger e apoiar, com isso
fazendo com que haja entre as mães um momento para intercâmbio de experiências
vivenciadas e a participação efetiva dos familiares que podem ser de influências, ou
seja, contribuindo e

garantido um incentivo de grande valia para as mães

cadastradas no programa, com o objetivo de praticar o AME até os seis meses de
idade e de forma complementar até os dois anos. As ações educativas não se
limitam em recursos avançados para que essa promoção seja executada. Em
simples dinâmicas e momentos criativos se consegue fazer educação em saúde com
as mães do programa, mas para isso é preciso ter profissionais capacitados para
que possam oferecer informações convincentes e positivas para cada uma das
mães. Logo, acredita-se que o estímulo a prática do aleitamento ainda é um desafio
aos profissionais de saúde, uma vez que a amamentação depende das condições
de vida e trabalho, do momento vivido pela mulher, de suas experiências anteriores,
da trajetória cultural e, também, da compreensão que a sociedade tem a respeito da
amamentação. Para que essa educação em saúde com as mães não se limite
apenas no âmbito ambulatorial, com a ajuda da ESF, se faz a educação continuada
nas visitas domiciliares onde se inclui a presença ativa dos profissionais de uma
forma que continue a educação em saúde, mas visando também as condições de
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saúde, as necessidades que cada uma tem e prestar assistência para com as mães
além dos “muros” desta unidade. Lembrando que em todo programa se precisa da
ajuda de políticas governamentais, pois o sucesso da amamentação não se dá
apenas pela vontade das mães e dos profissionais. Apesar da situação do
Aleitamento Materno estar longe da ideal, os avanços conquistados são inegáveis.
Porém, ainda é necessário um grande esforço para que Belém atinja índices de
Aleitamento Materno compatíveis com a recomendação da Organização Mundial da
Saúde (OMS). Afinal, o PROAME visa à promoção e prevenção da saúde da criança
desde os primeiros dias de vida, após o nascimento, e até mesmo na vida adulta.
Descritores: Aleitamento Materno; Cuidados de Enfermagem; Leite Humano.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO NEONATO NA UTI COM
DIAGNÓSTICO:

ATRASO

NO

CRESCIMENTO

E

DESENVOLVIMENTO
Autores
Pereira, DF*; Ferreira, RF*; Abate,MLS*1*
Resumo
A neonatologia é um campo vasto, em desenvolvimento, sendo na atualidade
sinônimo de pesquisa e assistência, sua principal meta é a redução da
morbidade e da mortalidade perinatais e a busca de sobrevivência do recémnascido nas melhores condições possíveis. A Unidade de Internação Intensiva
Neonatal surge como um espaço destinado para tratamento de neonatos
prematuros ou que apresentem algum tipo de problema ao nascer. Em razão
da especificidade da clientela, bebês extremamente vulneráveis; as Unidades
terapia intensiva neonatal são dotadas com aparelhos e equipamentos
indispensáveis para o cuidado do pequeno paciente. As Unidades de terapia
intensiva neonatal são divididas em diversos níveis de complexidade, em alto,
médio e baixo risco. Nas unidades de baixo e médio risco, são acolhidos os
recém-nascidos que necessitam de cuidados intermediários e, via de regra, são
a termo, com padrões fisiológicos considerados dentro da normalidade. As
unidades de alto risco são destinadas a receber neonatos que necessitam de
cuidados intensivos, como: prematuros, anoxiados, cardiopatas, portadores de
malformações, com incompatibilidade ABO/Rh e aqueles que necessitam de
suporte ventilatório, como pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) e
respirador artificial. Neste cenário, o neonato permanece dias ou meses na
tentativa de sobreviver, recuperando-se do estado crítico de saúde ou
ganhando peso para,finalmente, ser aconchegado nos braços e sob os
cuidados maternos. Nestas situações a atuação da equipe de enfermagem é
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de fundamental importância já que o nível de estresse nos neonatos tende a
aumentar devido o ambiente hospitalar hostil,a ausência dos pais e o grande
número de procedimentos e manipulações. Sendo o enfermeiro responsável
por coordenar, orientar e supervisionar o pessoal de enfermagem, é necessário
estratégias para a redução da ansiedade no RN por toda a equipe de forma
sistematizada e humanizada. Para isto a Sistematizaçao de Assistência de
Enfermagem (SAE) é usada como instrumento fundamental,já que é um
processo de pensamento sistemático essencial para os profissionais, por
contribuir com o profissional no atendimento ás necessidades da clientela,
constituído por histórico de enfermagem, exame físico, diagnóstico de
enfermagem, prescrição da assistência, e evolução de enfermagem. Como
uma das etapas do processo de enfermagem o diagnóstico de enfermagem
pode ser analisado e descrito em cinco etapas: levantamento de dados,
diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Logo o diagnóstico é a
conclusão do levantamento de dados sendo uma forma de expressão das
necessidades de cuidados que identificamos nos clientes. Através deste
trabalho, buscamos o principal diagnóstico de enfermagem relacionado à
neonatos de risco em unidades de terapia intensiva neonatal. Identificar as
principais causas do diagnóstico de enfermagem "atraso no desenvolvimento e
crescimento" no neonato na UTI e as principais intervenções de enfermagem
para sua redução. Trata-se de uma revisão bibliográfica, realizado no mês de
Junho de 2011, nas bases de dados SCIELO e livros neonatais, no período dos
últimos 10 anos, os descritores foram: unidades de Terapia Intensiva Neonatal;
neonatologia; humanização da Assistência. O recém-nascido responde a uma
ampla variedade de estímulos, e a atmosfera e as atividades da UTIN são
superestimulantes. Consequentemente, estes neonatos estão sujeitos a
estímulos inapropriados que podem ser lesivos. Depois do nascimento
prematuro o estímulo tátil é muito alterada devido as mudanças de ambiente
que ocorrem na vida intra/extra uterina. Durante a hospitalização o bebê é
assistido nu com exceção de uma fralda ou gorro, a superfície do colchão é
geralmente firme e o bebê esta exposto a correntes de ar e frio diferente do
ambiente intra-uterino que é quente e úmido. Além disso, existem faixas,
instrumentos, manuseio por profissionais de diferentes especialidades como
enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, raio-x e os
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pais. Esses estímulos ocorrem mais frequentemente entre as crianças mais
doentes, é tipicamente relacionado a procedimentos, e em geral é perturbador
e doloroso. Durante os estágios iniciais do desenvolvimento (especialmente
depois de 33 semanas de gestação), a estimulação externa provoca uma
atividade irregular e não coordenada, como a extensão abrupta dos membros,
hiperflexão e sinais vitais irregulares. Nesse estágio os neonatos devem
receber o mínimo de estímulos ambientais. Os cuidados de enfermagem, tais
como aferição de sinais vitais, a troca de posição do neonato, a pesagem e a
troca de fraldas, estão associadas á episódios frequentes de hipóxia,
dessaturação de oxigênio e aumento da pressão intracraniana. Quanto mais
imaturo o neonato, menor será sua capacidade de se habituar aos
procedimentos. Levando em conta as interferências que tais manuseios
causam no crescimento e desenvolvimento dos neonatos e analisando
referenciais

bibliográficos,

concluímos

que

um

dos

diagnósticos

de

enfermagem que mais pertinente aos neonatos com sinais de estresse na UTI
neonatal, segundo NANDA, é atraso no crescimento e no desenvolvimento
podendo estar relacionado a prematuridade, ambiente e rotinas da UTIN
neonatal, separação dos pais, imaturidade fisiológica e efeitos de possível
doença concomitante. Para minimizar tais eventos a enfermagem tem
primordial atuação através da implementação de intervenções de enfermagem
junto a equipe multiprofissional a fim de prestar um cuidado individualizado e
humanizado a cada neonato, com ações relacionadas ao ambiente físico os
cuidados direto aos bebês e a participação dos pais. A fim de minimizar o
estresse neonatal e suas consequências, podemos citar algumas intervenções
de enfermagem de maneira a reduzir o retardo no crescimento e
desenvolvimento do bebê: reduzir a luz ambiente cobrindo a incubadora com
manta; abaixar o volume das vozes, dos monitores e do telefone; responder
rapidamente aos alarmes; manipular a incubadora cuidadosamente, abrindo ou
fechando as portinholas com delicadeza; evitar objetos sobre a superfície da
incubadora; evitar acumulo de água na tubulações do ventilador; implementar
horários de descanso, onde por 60 minutos diminuem a rotina e os
procedimentos; atentar quanto a posição e a contenção, esperar a recuperação
e o retorno da frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação de O2
anteriores ao procedimento, depois de cada etapa; manter suporte até que o
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prematuro se acalme observa-lo até que estabilize os sinais vitais e até ele
recupera o tônus muscular; criar um ninho com rolos de fraldas, usar colchão
de água e mudar o decúbito regularmente; durante o sono modificar o ambiente
para

reduzir

a

estimulação;

evitar

procedimentos

e

manipulações

desnecessários concentrados de acordo com a tolerância do bebê; manipular
suavemente, proporcionando atenção individuais; facilitar a transição gradual
do sono a vigília, falar suavemente com o bebê antes de manuseá-lo; autorizar
a presença dos pais; incorporar os pais com o cuidado dos bebês (troca de
fraldas, higienização e alimentação); proporcionar informações claras aos pais;
incentivar o aleitamento materno. Através de todas estas intervenções os
profissionais

envolvidos

no

cuidado

aos

recém-nascidos,

direto

ou

indiretamente, tem responsabilidade de promover rotina e procedimentos que
visem o crescimento e desenvolvimento integral destes bebês e de prestar uma
assistência humanizada.O cuidado de enfermagem na UTI neonatal deve ter
como prioridade uma sistematização de assistência de enfermagem ao recémnascido adequada, proporcionando- lhe um bem-estar ao crescimento e
desenvolvimento, evitando danos ao bebê; de forma ética e humanizada.
Referências Frota MA et al. Recém-Nascido em uma unidade de internação
neonatal: crenças e sentimentos maternos. . Cogitare Enfermagem.2007 jul/set
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM FEBRE
REUMÁTICA E LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
1

Andrade CB; 2Monteiro GB; 3Gouveia MTO; 4Costa, RS

INTRODUÇÃO: A Febre Reumática (FR) é uma doença inflamatória difusa, não
supurativa, do tecido conectivo, que ocorre como complicação tardia pós-infecção
das vias aéreas superiores pelo estreptococo do grupo A de Lancefield (EGA).
Comporta-se como afecção crônica com surtos agudos recorrentes. Trata-se de
uma doença sistêmica que acomete caracteristicamente as articulações, a pele,
tecidos subcutâneos, sistema nervoso central (SNC) e o coração, podendo levar a
cardites graves e até ao óbito.1 A FR comporta-se como afecção crônica com
surtos agudos em indivíduos considerados geneticamente suscetíveis. Apresenta
manifestações clínicas como cardite, coréia de Sydenham, poliartrite, eritema
marginado, nódulo subcutâneo, febre, artralgia e achados laboratoriais, não sendo
nenhum exame patognomônico da afecção. É o conjunto de achados que
corrobora para o diagnóstico da FR.2 O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma
doença

auto-imune,

caracterizada

pela

produção

de

anticorpos

contra

componentes do núcleo celular, em associação com um variado conjunto de
manifestações clínicas. A classificação diagnóstica do LES é realizada através da
presença de quatro ou mais critérios, simultaneamente ou não, durante o intervalo
de observação.3 É uma doença multissistêmica crônica que afeta o tecido
conjuntivo,

parecendo

resultar

da

produção

de

auto-anticorpos.

Os

imunocomplexos e outros constituintes do sistema imune combinam-se para
formar o complemento, que é depositado nos órgãos, provocando a inflamação e
necrose tecidual. O lúpus induzido por medicamento é um variante, e regride
quando o medicamento é suspenso. A fadiga costuma ser o primeiro sinal. A
maioria das pessoas apresenta febre contínua ou intermitente, perda de peso e
1 2
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mal-estar. Independente da forma clínica de manifestação, a grande maioria dos
doentes tem períodos críticos intercalados por períodos de relativa melhora ou
mesmo de inatividade.4 O controle da atividade da doença é realizado
principalmente pelo uso de corticóides e imunossupressores, fármacos que
possuem

vários

efeitos

colaterais

como

hipertensão

arterial,

diabetes,

osteoporose e neoplasias, entre outros. Dessa forma, identificar, e até mesmo
predizer, a atividade da doença é de extrema importância para um planejamento
adequado do tratamento da doença. Provas sorológicas podem ser utilizadas para
a avaliação da atividade da doença, sendo as mais importantes a dosagem de
anticorpos anti-dsDNA, níveis de complemento e de seus produtos e os níveis
séricos de interleucinas, especialmente IL-6, IL-10 e IL-16. Não há um único
marcador sorológico que se correlacione com a atividade da doença em todos os
pacientes.5 OBJETIVOS: Descrever a experiência vivida por alunas do curso de
enfermagem da Universidade Federal do Piauí durante a disciplina saúde da
criança. METODOLOGIA: O presente estudo trata-se de um relato de experiência
realizado com uma cliente pediátrico portadora de Febre Reumática e de Lúpus
Eritematoso Sistêmico no Hospital Infantil público em Teresina-PI. Os dados
foram coletados por meio de análise do prontuário, anamnese e os exames físicos
realizados. RESULTADOS: Paciente com 8 anos de idade, sexo feminino, fase
escolar, internou-se por apresentar quadro de tosse, febre, queda de cabelo e dor
no corpo. História patológica de Febre Reumática Aguda e faz uso de Benzetacil
no tratamento, apresentando sempre infecções na garganta. Quanto a história
alimentar, amamentou bem até os 2 meses de vida. Aos 9 meses foi incluído
sucos, frutas e mingau, e a partir de 1 ano e 5 meses alimentava-se normalmente.
História familiar e pessoal: Mãe G3A0P3, RNt, parto sem intercorrências, mãe
portadora de hanseníase, possui bons hábitos de higiene, reside em casa própria,
com água encanada e morando com pais e irmãos. A paciente desenvolveu-se
com história de insuficiência respiratória aguda na 1ª infância e mais duas
internações por febre e dor articular. Evolução de enfermagem: paciente segue
em 2º DIH, ativa, consciente, orientada e receptiva ao diálogo. Ao exame físico
1 2
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pupilas isocóricas e fotorreagentes, mucosas normocoradas, pele ressecada,
higiene bucal prejudicada por presença de cáries, afebril, eupnéica, normotensa.
AVP em MSE, abdômen flácido e indolor à palpação, ruídos hidroaéreos
diminuídos. Refere déficit de cabelos, prurido corporal e dor em MMII.
Emagrecida, porém aceitando dieta oferecida. Padrão de sono e repouso
insatisfatórios. Eliminações presentes, referindo fezes endurecidas, dor ao
evacuar e leve constipação. Diagnósticos de enfermagem formulados pela
NANDA: Risco para alteração da temperatura corporal; Constipação evidenciada
por comunicação verbal; Risco para infecção relacionada a procedimentos
invasivos; Risco para infecção devido a baixa imunidade; Integridade da pele
prejudicada; Dor atual; Intolerância a atividades físicas; Distúrbio no padrão de
sono e repouso relacionado a dor; Distúrbio da imagem corporal; Déficit de
conhecimento em relação a patologia e Ansiedade. Prescrições de enfermagem:
Monitorar SSVV 4h/4h com atenção especial a TAX; Verificar eliminações;
Promover apoio emocional; Promover conhecimento sobre a patologia e
procedimentos; Avaliar localização, intensidade e características da dor;
Administrar medicamentos prescritos; Monitorar e estimular aceitação da dieta;
Observar padrão de sono e repouso; Realizar cuidados cutâneos regulares;
Orientar quanto a higiene oral e corporal e Evitar exposição ao sol sem proteção.
Plano de alta hospitalar para a cliente: Evitar contato de pessoas com alguma
doença infecciosa, devido sua baixa imunidade; Explicada quanto à exposição
solar somente com uso de proteção; Orientada quanto ao repouso e evitar
atividades que causem grande esforço; Fornecida informações aos pais e a
criança quanto a patologia e seus possíveis progressos; Estimulada quanto a uma
dieta balanceada; Orientada quanto ao uso das medicações prescritas;
Incentivada quanto a uma boa higiene oral e corporal; Ensinada quanto aos
cuidados cutâneos regulares, bem como ao uso de hidratante; Ficar atenta a
alterações na temperatura corporal e Oferecido apoio positivo. CONCLUSÃO: A
assistência de enfermagem nesses casos é de extrema importância, dessa forma,
é papel do enfermeiro fornecer apoio emocional, estar atento à integridade
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cutânea, ensinar o paciente/acompanhante a trocar corretamente os dispositivos,
observar se as necessidades hídricas e nutricionais estão sendo supridas e ficar
sempre atento a sinais de complicações. Com essa ajuda o paciente torna-se
mais disposto a encarar sua situação.
DESCRITORES:

Febre

Reumática,

Lúpus

Eritematoso,

Assistência

de

enfermagem
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO GRANDE
PARA IDADE GESTACIONAL (GIG): UM ESTUDO DE CASO
Aquino MC1
Ribeiro APT2
Sousa RA3
Aquino LEC4
Martins MGQ5
INTRODUÇÃO: O período neonatal compreende os primeiros vinte dias de vida
do bebe. A neonatologia tem como objetivo assistir ao recém-nascido sadio e
doente, bem como conhecer os problemas peculiares deste grupo etário. A
apresenta hoje um vasto campo de trabalho e de pesquisa, cuja meta é a redução
da mortalidade e da morbidade perinatais, bem como a procura de sobrevivência
do recém-nascido nas melhoras condições funcional possível. Consideramos um
recém-nascido GIG aquele maior ou mais desenvolvido do que o normal para sua
idade gestacional. É uma forma de medir e monitorizar o crescimento e o
desenvolvimento do feto no útero e do bebê após o nascimento (LEIFER, 1999).
Se o feto ou o bebê for maior que o esperado para sua idade e sexo, ele é
denominado GIG (grande para sua idade gestacional). A medida é calculada com
base na idade gestacional estimada do feto ou do bebê em comparação ao
padrão considerado normal para estatura, peso, tamanho da cabeça e nível de
desenvolvimento de uma criança da mesma idade e sexo. As atividades
cotidianas de uma maternidade estão os profissionais de saúde sempre voltados
para o bem estar de suas parturientes e recém-nascidos, admitidos para cuidados
mediatos e imediatos, com um intuito de ver todos os clientes bem e de volta para
casa o mais rápido possível (NETINA, 1999). OBJETIVO: Desenvolver o
processo

de

assistência

de

Enfermagem

ao

recém-nascido

GIG.

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo qualitativo do tipo Estudo de caso, no
qual descreve a vivência dos discentes do curso de graduação em enfermagem
1

Estudante de Enfermagem Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA);
Estudante de Enfermagem Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA);
3
Mestre em Saúde Coletiva – UNIFOR)
4
Estudante de Enfermagem Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA);
5
Estudante de Enfermagem Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA).
2
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do Instituto Superior de Teologia Aplicada-INTA, do sexto semestre no serviço
hospitalar de uma maternidade do município de Sobral – CE, conveniada como o
Sistema Único de Saúde- SUS. O estudo foi realizado no período de junho de
2010, sendo o sujeito do estudo um recém-nascido grande para a idade
gestacional (GIG).

Utilizou-se como instrumento de coleta uma entrevista

semiestruturada norteada pelo um roteiro contendo cabeçalho com identificação
do paciente , assistência de enfermagem durante a gravidez, protocolo de
levantamento de dados e diagnósticos de enfermagem na assistência de
enfermagem ao recém-nascido, e acesso ao prontuário do recém-nascido. A
análise dados foi mediante o uso de dois métodos, avaliação do conteúdo das
informações contidas na entrevista e da consulta feita, prontuário e ao cartão de
pré-natal da gestante. Os diagnósticos de enfermagem foram estabelecidos de
acordo com NANDA (2009/2011). Este estudo obedeceu à resolução 196/96
(Diretrizes e normas reguladoras de pesquisa envolvendo seres humanos) do
Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), que trata das pesquisas envolvendo seres
humanos, que se caracteriza como uma pesquisa que individualmente ou
coletivamente envolva o ser humano de forma direta ou indireta. Resultados:
W.M. S nasceu com 4995 g, maior que a idade gestacional apresentando
taquipnéia (fr> 60 rpm), retrações costais, apatia, recusa alimentar, choro débil.
Realizado o teste de glicemia observou-se Glicemia plasmática < 40 mg/dl ,
respiração e FC < 100bpm . Apresentamos um histórico de enfermagem, no qual
se identificou os problemas, estabelecendo os principais diagnósticos e o plano
de cuidados para o recém-nascido. Os principais diagnósticos foram: déficit
respitória, Hipoglicemia Neonatal. Risco para padrão ineficiente da respiração.
Elaboramos

as

possíveis

intervenções:

cuidados

gerais

(sinais

vitais,

medicamentos, monitorização de BCFs, controles glicêmicos de 8/8 horas até 48
horas de vida) Soro glicosado - 8 mg/kg/min. por 1 hora, com Dextrostix ao
término. Caso normal, reduz-se a infusão para 4-6 mg/kg/min. por 3 horas, com
controles ao final da 1ª hora. Realizando-se novos controles glicêmicos com 1,8
16 e 24 horas. Observar cianose, utilizar oxímetro de pulso, monitorizar a
temperatura, aspiração das vias aéreas superiores e orofaringe quando
necessário, observar, através do monitor transcutâneo de saturação, limitar a
aspiração em 10 a 15 segundos quando necessário. Observação da

1296

continuamente e expansibilidade torácica (inspeção e ausculta). Conclusão:
Consideramos que a meta estabelecida foi atingida, pois foi percebido o recémnascido manteve-se sua glicemia equilibrada, sua respiração ficou controlada,
melhorando seu desconforto respiratório, sinais vitais normais, sua temperatura
permaneceu estável, ficando hospitalizado no berçário de médio risco por quatro
dias, com a melhora de seu desconforto respiratório ele foi transferido para o
alojamento conjunto ficando por mais dois dias com sua mãe, até ser liberado em
alta hospitalar com retorno agendado para o serviço ambulatorial de neonatologia
do município de Sobral- Ceará para realizar algumas consultas de rotina.
Observamos que a implementação da assistência de enfermagem com o foco
voltado para ações dentro de uma sistematização, fazendo-se cumprir um plano
de cuidado eficaz, fez com que o recém-nascido evoluísse gradativamente dentro
do prazo esperado, não tendo complicações com uma recuperação saudável. O
trabalho da equipe de enfermagem em relação aos cuidados do recém-nascido
passa a ser um desafio constante, pois requer habilidade técnica, respeito,
sensibilidade, por prestar cuidados a uma clientela extremamente vulnerável,
fragilidade, por vezes propensa à ocorrência de sequelas. Os planejamentos dos
cuidados de enfermagem constituem um processo complexo e cuidadoso e
requer uma rigorosa avaliação para determinar a eficácia tanto da terapia medica
quanto da terapia de enfermagem. É importante de se sistematizar o processo de
enfermagem, a fim de facilitar a identificação de diagnósticos de enfermagem,
bem como o desenvolvimento da sua prática, contribuindo assim para melhorar a
recuperação do paciente assistido. O Diagnóstico de enfermagem é fundamental
á educação do enfermeiro. Investigação e diagnostico de indivíduos, famílias e
comunidades. A importância do uso dos diagnósticos de enfermagem na pratica
clinica é uma possibilidade de melhoria no atendimento de enfermagem (NANDA,
2009/2011).
Referencias:
LEIFER,G. Princípios e Técnicas de Enfermagem pediátrica. 4ed.São
Paulo:Santos, 1999.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO PORTADOR
DE SIRENOMIELIA: RELATO DE CASO
Fontoura FC1
Fontenele FC2
Cipriano MAB3
Balbino AC4
Cardoso MVLML5

Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) define as malformações
congênitas (MCs), como sendo defeitos estruturais, funcionais e/ou bioquímicosmoleculares presentes ao nascimento que podem ser detectados ou não neste
momento. Podem ser classificadas como isoladas ou associadas, físicas ou mentais,
simples ou múltiplas e de maior ou menor importância clínica (1). Mais de 20% das
gestações com fetos malformados terminam em abortamento espontâneo e os 80%
restantes nascem vivos ou mortos, com alguma anomalia congênita. De toda a
população de crianças nascidas vivas, 3-5% são portadoras de MCs. As autoridades
que compõem a esfera de saúde pública estão cada vez mais preocupadas com a
elevada taxa de nascimentos com doenças genéticas especialmente nos países em
desenvolvimento(2). Na América Latina, a proporção da mortalidade infantil em
decorrências destas causas estima-se entre 2% e 5%(3). No Brasil, constituem a
segunda causa de mortalidade infantil com 11,2% das mortes(4). Além disso, as
malformações são responsáveis também por um alto índice de morbidade, pois
1
Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará/UFC. Bolsista FUNCAP. Membro do Projeto de Pesquisa Saúde do
Binômio Mãe-Filho/UFC.SABIMF/UFC. Email: fabi_fontoura@yahoo.com.br
2
Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pela UFC. Enfermeira Assistencial da Unidade Neonatal da Maternidade Escola Assis Chateaubriand,
MEAC/UFC. Membro do Projeto de Pesquisa Saúde do Binômio Mãe-Filho/UFC.SABIMF/UFC
3
Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem pela UFC. Enfermeira Assistencial do Hospital Infantil Albert Sabin. Membro do Projeto de Pesquisa
Saúde do Binômio Mãe-Filho/UFC.SABIMF/UFC
4
Enfermeira. Especialista em Enfermagem Neonatal pela Universidade Federal do Ceará/UFC. Membro do Projeto de Pesquisa Saúde do
Binômio Mãe-Filho/UFC.SABIMF/UFC.
5
Enfermeira.Pós-Doutora pela Escola de Enfermagem da Universidade de Victoria, Canadá. Professora Associada do Departamento de
Enfermagem da UFC. Pesquisador CNPq 1. Coordenadora do projeto de pesquisa “Saúde do Binômio Mãe-filho/UFC”. SABIMF/UFC.
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apresentam riscos para desenvolvimento de complicações clínicas, com números de
internamentos e gravidade das intercorrências.

Apesar de cada vez mais se

conhecer as origens moleculares das MCs, em média de 50 a 60% dos casos, são
por causas desconhecidas. Nos 40% restantes, as causas comuns de malformações
podem

ser

divididas

em

três

categorias

principais:

genéticas

(anomalias

cromossômicas), ambientais (teratógenos) e multifatoriais (genética e ambiental)

(1)

.

Todas as populações estão expostas aos riscos de desenvolverem malformações
congênitas, porém a frequência e o tipo variam de acordo com a raça, a etnia e as
condições socioeconômicas(1). Dentre as diversas MCs destacamos a Sirenomielia
ou “Síndrome de Sereia” que trata-se de uma malformação de caráter raro, com
incidência de 1/100.000 nascidos vivos, em que ocorre uma alteração no
desenvolvimento vascular, caracterizada por diversos graus de fusão e deformação
das extremidades inferiores formando uma calda de peixe, associada a
malformações do trato urogenital e gastrointestinal. Na maioria dos casos, estes
quando apresentam anomalias associadas são incompatíveis com a vida, embora
haja poucos sobreviventes, mesmo com hipoplasia renal (5). Diante da complexidade
da malformação congênita neste contexto, deve-se considerar a importância da
exclusividade da assistência do profissional de enfermagem, principalmente o
enfermeiro, de maneira a implementar cuidados voltados às necessidades imediatas
desses recém-nascidos(RNs), visto que, de uma maneira geral, estes apresentam
uma expectativa de vida curta. Dentro de uma Unidade de Internação Neonatal (UIN)
a proporção de RNs que apresentam alguma MC é bastante significante, o que
responsabiliza o enfermeiro para o planejamento de uma assistência de enfermagem
baseada em evidências, outrora definidas e em processo de avaliação. O ambiente
da UIN é caracterizado pelo elevado número de profissionais que prestam
assistência exclusiva aos RNs, portadores ou não de MCs. A maior parte da equipe
multiprofissional é composta por profissionais de enfermagem, que durante as 24
horas do dia prestam assistência individualizada para cada tipo de paciente. Diversos
são os cuidados dispensados a este tipo de cliente não limitando apenas aos
traumatizantes, tornando aqueles de baixa complexidade de suma importância, pois
dependendo da gravidade da malformação, um simples toque carinhoso e
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diferenciado oferece conforto e equilíbrio ao bebê durante um momento potencial de
dor ou desconforto devido ao quadro clínico. Objetivo: Descrever os cuidados de
enfermagem dispensados a um recém-nascido (RN) portador de Sirenomielia.
Metodologia: Desenvolveu-se um estudo de caso de natureza descritiva com
abordagem qualitativa de um RN portador de Sirenomielia internado em uma UIN de
um hospital público terciário na cidade de Fortaleza-Ce durante o mês março/2010.
Os dados foram coletados através de informações contidas no prontuário e
observação direta durante os cuidados de enfermagem, e posteriormente registrados
em formulário próprio, após aprovação pelo Comitê de Ética da instituição através do
parecer nº 295/2009. Resultados: RN pré-termo, 1º gemelar, assexuado, 1.965g,
admitindo à UIN com diagnóstico de Sirenomielia. O RN apresentava desconforto
respiratório, sendo acomodado em incubadora aquecida e instalado oxigenoterapia
através do CPAP nasal. Realizado sondagem orogástrica e permaneceu em dieta
zero. Puncionado acesso venoso periférico para iniciar hidratação venosa. Ao exame
físico foi identificado palato em ogiva, agenesia de rádio e ulna esquerda, sindactilia
na mão esquerda, uma artéria e uma veia no coto umbilical, massa cística no baixo
ventre, prega anal inexistente e MMII unidos formando uma espécie de “cauda de
sereia”. Realizado manuseio mínimo devido as dificuldades de mudanças de
decúbito e possíveis dores, proporcionando toque carinhoso e oferecendo sucção
não-nutritiva. Somente no 3º dia de vida foi suspensa a hidratação venosa, iniciado
uma dieta por gavagem e instalado oxi-hood. Realizado desobstrução de vias aéreas
sempre que necessário através de aspiração à vácuo. Monitorado sinais e sintomas
sistêmicos e aplicado medidas preventivas para possíveis infecções. Durante o
internamento houve a necessidade de realizar diversos exames para confirmação
diagnóstica, como: exames de sangue, raio X, ultrassonografia e tomografia
computadorizada da região abdominal. No 10º dia de vida foi transferido da Unidade
de Terapia Intensiva para o Berçário de Médio Risco, ainda em oxigenoterapia e
dieta por gavagem. Proporcionado interação mãe-bebê em vários momentos,
principalmente ao realizar estímulo ao seio materno tão logo o RN apresentou sinais
de estabilidade, sempre orientando e esclarecendo os pais as possíveis dúvidas
relacionadas ao quadro clínico e quanto ao prognóstico do RN.

Evoluiu com
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anasarca e ao 15º dia de vida foi constatado óbito neonatal. Conclusão: A
assistência de enfermagem ao RN com Sirenomielia na UIN traz inúmeras
particularidades pelo fato de ser uma malformação congênita rara, o que compete ao
enfermeiro singularizar os cuidados de enfermagem, tanto através de recursos
tecnológicos quanto com maneiras simples de cuidar, potencializando esse cuidar de
maneira eficaz, desenvolvendo ações promotoras de saúde e bem estar destes RNs,
e também favorecendo uma assistência individualizada à família durante o período
de vida. Salientamos que as pesquisas sobre RNs portadores de MCs ainda são
bastante limitadas, principalmente no que diz respeito aos cuidados de enfermagem
oferecidos a este tipo de paciente. Desta forma, o presente estudo visa contribuir
para o conhecimento, conscientização e aprimoramento do profissional, bem como
do estudante de enfermagem enquanto graduando, para evidenciar cuidados
específicos para cada tipo de MC apresentada pelo RN, melhorando a qualidade de
vida destes. Referências: 1. Camelier V, Ramos R, Pereira VF, Reis T, Amorin G,
Cerqueira E, Basílio I, Filho VHP, Acosta A. Estudo do campo 34 na Bahia e em
Salvador: impacto na notificação das malformações congênitas. Gaz Méd Bahia.
2007; 77(1): 55-9. 2. Carvalho QCM, Cardoso MVLML, Oliveira MMC, Lúcio IML.
Malformação congênita: significado da experiência para os pais. Ciênc, Cuidado
Saúde. 2006; 5(3): 389-97. 3. Amorin MMR, Vilela PC, Santos ARVD, Lima ALMV,
Melo EFP, Bernardes HF, Filho PFBM, Guimarães VB. Impacto das malformações
congênitas na mortalidade perinatal e neonatal em uma Maternidade escola do
Recife. Rev Bras Saúde Matern Infant. 2006; 6(1): 19-25. 4. Brito VRS, Souza FS,
Gadelha FH, Souto RQ, Rego ARF, França ISX. Malformações congênitas e fatores
de risco materno em Campina Grande – Paraíba. Rev. Rene. 2010; 11(2): 27-36. 5.
Sawhney S, Jain R, Meka N. Sirenomelia: MRI appearance. J Postgrad Med 2006;
52:219-220. Traduzido por Paulo R. Margotto Intensivista neonatal do Hospital
Regional

da

Asa

Sul/SES/DF.

[acessado

2011julho29]

Disponível

em:

http://www.paulomargotto.com.br/documentos/sirenomelia.pdf

Descritores: Malformações Congênitas; Cuidados de Enfermagem; Recém-nascido.
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Área temática do trabalho: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança,
adolescente e família
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ASSISTÊNCIA

DE

ENFERMAGEM

AOS

NEONATOS

COM

OSTOMIAS INTESTINAIS

SILVA EC; DIAS CS; FONSECA DBS; PEREIRA CF; CIBREIROS SA;

O vocábulo estoma tem origem grega a partir do étimo stóma, exprime a idéia de
boca e tem como sinônimo estômato. Uma ostomia intestinal característica é uma
cirurgia para construção de um novo trajeto para saída de fezes para o meio
externo. Dependendo do lugar onde será feita, será diferente a freqüência de
evacuações e também a consistência das fezes. Quando é realizada no intestino
grosso, chamamos de Colostomia, apresentando fezes cuja consistência varia de
líquida a semi-líquida. Quando é realizada no intestino delgado, chamamos de
Ileostomia. Neste tipo de ostomia, as fezes são inicialmente líquidas, passando,
após um período de adaptação, a ser semi-líquidas ou semi-pastosas.1 Em
crianças, estes são, em sua maioria, temporários e realizados no período
neonatal. Os estomas têm como objetivos descomprimir, drenar, aliviar tensões
de anastomose, restaurar as funções do órgão afetado nos casos de
impossibilidade técnica de sutura primária ou de risco de complicações induzido
pelo mau estado nutricional do paciente por qualquer condição adversa, local ou
sistêmica. O estoma normal apresenta uma coloração rosa forte ou vermelho vivo;
brilhante e com formato regular; sem edema, ulceração ou nódulos na mucosa e
sem sinais de hemorragia e a pele periestoma apresenta-se íntegra.1,2 O tempo
de permanência pode ser de meses a anos, o que dependerá da doença de base
da criança e das inúmeras cirurgias a que poderá ser submetida ao longo da vida
para reconstrução das estruturas atingidas pela malformação. Dentre as
anomalias neonatais do trato digestivo, encontramos: atresia duodenal e jejunal,
megacólon congênito aganglionar, imperfuração anal, enterocolite necrosante,
íleo e peritonite meconiais. Um local adequado permite melhores cuidados com o
estoma, ao mesmo tempo em que diminui a incidência de complicações. Deve-se
evitar a proximidade da crista ilíaca e do rebordo costal, dando preferência para a
exteriorização através do músculo reto abdominal.1 Dessa forma, para a seleção
do local de estoma em crianças, deve-se ter como princípio e justificativa
respectivamente: selecionar um local afastado do umbigo, pois a adesão da bolsa
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interfere nos cuidados com o coto umbilical; evitar locais baixos do abdômen, pois
a criança chuta, deslocando-a; separar os orifícios no caso de estomas em duas
bocas, pois facilita a colocação da bolsa pediátrica no estoma funcional e
selecionar um local afastado da incisão, pois reduz os riscos de contaminação,
permitindo o cuidado da incisão e evitando a adesão da bolsa numa superfície
irregular (cicatriz).3 Dentre os cuidados com o estoma destacam-se a observação
da cor (deve ser vermelho vivo, ou rosa escuro); a forma, podendo ser regular
(quando apresenta a mesma forma que a base na parede abdominal) ou irregular;
o tamanho, em milímetros (é a medida da base do estoma na parede abdominal,
através da mensuração); a protrusão (refere à altura do estoma, ou seja, a
extensão de alça intestinal exteriorizada na parede abdominal); a umidade (a
aparência é úmida, com aspecto brilhante, observada no estoma pela presença
de muco intestinal) e a integridade da mucosa (caracterizada pela ausência de
ulcerações, tumorações ou granulomas na superfície do estoma).1 O enfermeiro
deve conhecer as condições de normalidade da pele, saber realizar o exame
físico, identificar alterações da região do periestoma e saber substituir a bolsa
quando necessário, a fim de estabelecer o diagnóstico de enfermagem para uma
assistência de qualidade e individualizada.4 Diante destas ponderações, temos
como objeto deste estudo: o cuidado de enfermagem com ostomias intestinais em
RNs; sendo o objetivo proposto: identificar o conhecimento dos enfermeiros
acerca dos cuidados em ostomias intestinais no RN internado numa unidade de
Terapia intensiva neonatal. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem
qualitativa, cujos sujeitos foram 16 enfermeiros que trabalham na assistência aos
recém-nascidos (RNs), em uma UTI Neonatal (UTIN) de um hospital privado do
município do Rio de Janeiro, que trabalham em regime de plantão 12x60 horas,
tanto no período diurno quanto no noturno. A unidade é composta de 40 leitos da
UTIN, sendo destes, 15 leitos destinados ao atendimento de recém-nascidos de
alto risco; 20 leitos para os de médio risco e 5 leitos para os de baixo risco. A
coleta de dados foi realizada nos meses fevereiro e março de 2011 utilizando-se
uma dinâmica elaborada com base na dramatização, na qual a pessoa
desenvolvia atividades de simulação da realização dos cuidados com a ostomia e,
concomitantemente, verbalizava o procedimento que estava desenvolvendo. As
falas a respeito dos cuidados dramatizados foram gravadas e, posteriormente,
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transcritas. A duração da dinâmica foi de 5 a 10 minutos, dependendo da atuação
de cada sujeito. Vale ressaltar que esta pesquisa está pautada na Resolução n°
196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que regulamenta e fornece as
diretrizes e normas para pesquisas envolvendo seres humanos, sendo aprovado
pelo Parecer n°113-2010-CEP/EEAN/UFRJ. Com base na análise e no tratamento
dos dados, foi possível chegar aos resultados descritos a seguir. Em relação à
avaliação do ostoma, 14 dos 16 enfermeiros entrevistados referiram a
necessidade de se avaliar o ostoma em uma criança portadora de uma ostomia
intestinal a fim de identificar possíveis complicações. Após a avaliação do ostoma,
é necessário realizar cuidados com o mesmo. Para tanto,12 dos 16 enfermeiros
entrevistados, descreveram quais os cuidados que os mesmos fariam com o
estoma. Em seguida, os enfermeiros dão continuidade à assistência, avaliando a
pele ao redor do estoma. Dos 16 enfermeiros entrevistados, 13 citaram esta
conduta. Os enfermeiros também relataram sobre os cuidados que teriam com a
pele ao redor do estoma, não se referindo apenas à limpeza, mas destacando o
uso de protetores Dentre os entrevistados, 12 registraram quais os cuidados
teriam. Ao se deparar com uma criança ostomizada, a avaliação da bolsa de
ostomia é mencionada por 15 dos 16 enfermeiros entrevistados. Dependendo da
localização do estoma, as características das fezes são diferentes, cabendo ao
enfermeiro a avaliação para determinar os cuidados mais apropriados. Em
relação à avaliação das fezes, 5 dos 16 enfermeiros descreveram a importância
desta avaliação. A orientação a família bem como a aproximação da mesma aos
cuidados com o recém-nascido é um tema muito relevante que somente foi
considerado por um enfermeiro. Existiu, entretanto, 1 enfermeiro, que mencionou
a orientação quanto aos cuidados de uma ostomia, para sua equipe técnica. Os
enfermeiros descrevem o procedimento realizado preocupando-se em otimizar a
assistência a fim de evitar um estresse e risco maiores ao recém nascido. Tal fato
ficou evidenciado em 9 dos enfermeiros entrevistados. A realização de um
procedimento em um RN, seja ele termo ou pré- termo, implica em saber se o
mesmo encontra-se estável hemodinamicamente para ser submetido ao
procedimento. E para tanto, é necessário a avaliação do mesmo. Porém,
infelizmente isto não pode ser visto durante as entrevistas, onde apenas 05
enfermeiros entrevistados mencionou avaliar a criança, verificando as condições
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da mesma antes de realizar o procedimento. Concluimos, portanto, que o estudo
nos permitiu a identificação do conhecimento dos enfermeiros acerca dos
cuidados em ostomias intestinais no RN prematuro internado em uma Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal, observando que apesar do embasamento teórico
consistente de todos os enfermeiros entrevistados, a assistência era oferecida de
modo diversificado, não existindo, portanto, uma padronização do cuidado, o que
pode colaborar para o prejuízo da qualidade da assistência prestada. Além disso,
a pesquisa nos mostrou que o tema abordado é de extrema importância e
relevância, visto que existem poucos estudos sobre o assunto e que isto acaba
afetando o principal foco deste estudo: o RN com uma ostomia intestinal. Diante
disto, apontamos a necessidade de criação de um protocolo de assistência, a fim
de padronizar o cuidado a esta clientela e também contribuir para a continuidade
da assistência.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM ÀS CRIANÇAS EM IDADE
ESCOLAR HOSPITALIZADAS: VIABILIZANDO A ESCOLA E O
BRINCAR

AUTORES: Aben-Athar CYUP¹, Ribeiro MA¹.

Introdução: A infância é um período de grande importância no desenvolvimento
do ser humano, tanto nos aspectos biológicos, psicossociais e cognitivos. O
desenvolvimento e o crescimento da criança não dependem apenas da
maturação biológica, mas, das condições do meio ambiente onde vive1. Os
primeiros anos da vida de uma pessoa são marcados por variadas fases e
sentimentos que acorrem de acordo com as vivências e experiências que ocorrem
continuamente, isto contribui na formação da personalidade, caráter, senso de
justiça, capacidades, entre outros. Com o avançar da idade, e, por volta dos três
anos de idade, a criança ingressa na escola, passando a frequentar um novo
ambiente, repleto de atividades direcionadas, conceitos e regras, influências e
representações sociais, e tantos outros marcos que determinam novos padrões
de relacionamento e socialização. A criança passa a integrar e se habituar em um
grupo e ambiente novos, aprendendo e experimentando continuamente conceitos
de coletividade e educação, além de desenvolver e acumular conhecimentos.
Assim, ao sofrer um processo de adoecimento, que requer internação hospitalar
de

longo

período,

todo

ciclo

de

convivência

escolar

é

quebrado

e,

consequentemente, esse situação será impactante na vida do infante. Estudos
mostram que a doença e a hospitalização representam uma experiência
ameaçadora à criança, sendo fontes geradoras de estresse que podem fazer com
que ela fique emocionalmente traumatizada em maior grau do que a doença
física2. E ainda, a criança, ao ser hospitalizada, encontra-se duplamente doente:
primeiro, acometida pela patologia física e segundo, a própria hospitalização, a
qual, se não for adequadamente tratada, deixará marcas em sua saúde mental3.
A criança perde os vínculos com seu cotidiano em meio às rotinas hospitalares,
podendo ficar desmotivada e emocionalmente comprometida. O hospital não pode
1- Acadêmico de enfermagem da Escola de Enfermagem Magalhães Barata – Universidade do
Estado do Pará.
Área temática: Responsabilidade social da enfermagem no cuidado ao recém-nascido, criança,
adolescente e família.
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ser compreendido pela criança [...] como um ambiente apenas de dor e
sofrimento. Nele sempre é preciso encontrar um espaço que possa ser
aproveitado para o desenvolvimento de atividades lúdicas, pedagógicas e
recreacionais, pois a internação não deve interromper o desenvolvimento infantil4.
Assim, a enfermagem tem papel fundamental na promoção e adequação de um
ambiente hospitalar que proporcione segurança, bem-estar e proporcione
continuidade à vida das crianças em idade escolar. Tal incremento deve ocorrer
em parceira com outros seguimentos profissionais, gerando uma rede de apoio às
ações; atendendo aos preceitos da humanização, do cuidar sistematizado e dos
direitos básicos da criança previstos em lei. Objetivo: Caracterizar e mesurar a
importância da criação e implementação de métodos promotores de continuidade
do cotidiano das crianças em idade escolar hospitalizadas, bem como a relação
da enfermagem no desenvolvimento desses meios. A atualização, expansão e
divulgação de conhecimentos acerca da temática são igualmente objetivadas
neste estudo. Metodologia: O presente estudo foi elaborado com base em uma
revisão da literatura, tendo como foco de análise a aplicação de métodos que
permitam à criança hospitalizada a continuidade de suas atividades cotidianas,
com destaque para a escola e a recreação e relação e atribuições da enfermagem
com essas atividades. O desenvolvimento da pesquisa teve por base artigos
científicos publicados, manuais e demais publicações do Ministério da Saúde do
Brasil e literaturas de autores que tratam do tema, visando a credibilidade da
produção. A revisão da literatura é um método de pesquisa que permite o
conhecimento dos pontos de vista, descobertas e percepções de diversos autores
acerca do tema de escolha. Com base na seleção de variadas produções
científicas é possível constatar evidências e analisar os resultados obtidos
formando ponderações coesas com o conteúdo apresentado em múltiplas
autorias, revelando confiabilidade e atualização na temática apresentada5.
Resultados e discussões: Dentre os meios de aplicação das modalidades de
continuidade nas internações pediátricas destacam-se, em primeira instância, a
construção de parcerias entre as secretarias de educação e de saúde a fim de
propor modelos pedagógicos e de ensino coerentes com as necessidades das
crianças internadas e com a área física e logística dos hospitais. A implantação de
1- Acadêmico de enfermagem da Escola de Enfermagem Magalhães Barata – Universidade do
Estado do Pará.
Área temática: Responsabilidade social da enfermagem no cuidado ao recém-nascido, criança,
adolescente e família.
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um espaço estruturado e adequado para desenvolver as atividades é
fundamental, pois o mesmo deve atender aos infantes de acordo com as
limitações impostas por seus agravos. O ambiente deve conter escola, conforme
a rede escolar convencional, espaço para o lazer e recreio, bem como apoio
psicopedagógico diferenciado. A atuação multiprofissional é deveras importante –
docentes, pedagogos, psicólogos, enfermeiros, médicos –, pois o infante deverá
ser acompanhado em seus aspectos orgânicos, de saúde, cognitivos, emocional e
de aprendizado. A enfermagem atua com o cuidado integral durante a
participação das atividades, realizando a triagem das crianças aptas a participar,
promovendo meios, adequação de equipamentos, procedimentos e horários para
que o maior número de internados de longa data possa integrar as ações,
promover a auxiliar na locomoção dos clientes, nas atividades e nas recreações,
integrar a família e instiga-la a participar das atividades de ensino e lazer dentro
do hospital. Conclusão: Durante a hospitalização de uma criança, a mesma se
sente ameaçada, com medo e ansiedade, por estar longe de seu cotidiano e das
pessoas de convívio. As relações sociais são quebradas e comprometem
emocionalmente o infante. Deste modo a aplicação dos meios plausíveis de
transmitir a realidade da criança, ou seja, promoção do ensino e aprendizagem e
lazer e recreio são fundamentais para auxiliar nos processos de cuidado e cura,
minimizam os sofrimentos advindos da internação e dos procedimentos técnicos e
ainda oportuniza à criança que permanecerá por um longo período no hospital a
não ter seus estudos prejudicados. O enfermeiro atua com grande significância
nesse processo, pois ele está próximo ao pequeno cliente e proporciona todo
suporte logístico e emocional necessário para a participação integral às
atividades. A enfermagem mantém um envolvimento pessoal com quem cuida,
transmite experiência e contato humano, sendo assim, as crianças veem o
profissional como um ícone no processo do cuidar e nele confiam. Essa confiança
gera um elo importante para vencer os medos e dificuldades da hospitalização e
da doença e a promoção do cuidar e da continuidade se tornam um importante
diferencial no processo de cura e na defesa dos direitos e da cidadania das
crianças.

1- Acadêmico de enfermagem da Escola de Enfermagem Magalhães Barata – Universidade do
Estado do Pará.
Área temática: Responsabilidade social da enfermagem no cuidado ao recém-nascido, criança,
adolescente e família.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM DE SAÚDE DA CRIANÇA NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

BARBOSA YC1
LIMA LS1
DIAS NRC1
AGUIAR MIF2
GÓES JF3

Introdução: Em todos os níveis de atenção à saúde a criança tem o direito de ser
atendida integralmente, dentro do contexto da sua família e sociedade, incluindo
assim a atuação da equipe de saúde da família, a qual deve garantir uma
assistência multiprofissional, onde cada profissional atue como um ator social,
onde articule com outras instituições de forma a intervir resolutivamente, de forma
que possibilite a criação de vínculo com a criança/família/comunidade, onde a
assistência de qualidade seja assegurada em todos os níveis. A assistência à
população Infantil a partir da proposta de sua organização com uma atenção
integral e hierarquizada, tem sido amparada pelo Ministério da Saúde com a
“Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da
Mortalidade Infantil”, lançada em 2004. As unidades de saúde devem aderir à
Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da
Mortalidade Infantil. Esta apresenta as principais diretrizes que devem ser
seguidas no desenvolvimento de políticas de atenção à criança constituindo-se
em uma ferramenta para a assistência. Apresenta um conjunto de Linhas de
Cuidado para atenção integral à saúde da criança e redução da mortalidade
infantil, sendo estas: ações da saúde da mulher: atenção humanizada e
qualificada; atenção humanizada e qualificada à gestante e ao recém-nascido;
triagem neonatal: teste do pezinho; incentivo ao aleitamento materno; incentivo e
qualificação do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (CD);
alimentação saudável e prevenção do sobrepeso e obesidade infantil; combate à
desnutrição e anemias carenciais; imunização; atenção às doenças prevalentes;
1- Acadêmica de Enfermagem – Universidade Federal do Maranhão; 2Professora Assistente da Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará - UFC.
Doutoranda em Enfermagem - UFC. 3- Enfermeira do Programa Saúde da
Família da Prefeitura Municipal São Luís/MA. Especialista em Saúde da
Família.
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atenção à saúde bucal; atenção à saúde mental; prevenção de acidentes, maustratos/violência e trabalho infantil; atenção à criança portadora de deficiência.
Objetivo: Relatar a experiência nas ações de assistência de enfermagem à saúde
da criança, no âmbito da atenção primária, desenvolvidas por monitores e
preceptor do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) no
município de São Luís/MA. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo do tipo
relato de experiência, no qual foram desenvolvidas atividades práticas por um
profissional da UBS, preceptor, e por acadêmicos de Enfermagem, monitores do
PET-Saúde, durante o período de agosto de 2010 a agosto de 2011 em uma
Unidade Básica de Saúde na cidade de São Luís/MA. O Programa de Educação
pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde é regulamentado pela Portaria
Interministerial nº 421, de 03 de março de 2010, como uma das ações intersetoriais direcionadas para o fortalecimento de áreas estratégicas para o Sistema
Único de Saúde - SUS, de acordo com seus princípios e necessidades, possui
como pressuposto a educação pelo trabalho sendo o fio condutor a integração
ensino-serviço-comunidade. Resultados: No decorrer da prática foi possível
constatar que a assistência de enfermagem, dentro da lógica de assistência à
saúde da criança, tem a sua disposição diretrizes ferramentas e metodologias
assistenciais capazes de garantir um atendimento integral. De acordo com as
ações da Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução
da Mortalidade Infantil, serão apresentadas as atividades de acordo com cada
Linha de Cuidado. Quanto às ações da saúde da mulher: atenção humanizada e
qualificada

executam-se

atividades

de

educação

em

saúde

quanto

a

planejamento familiar, com orientação e distribuição de métodos contraceptivos,
encaminhamento para unidades especializadas; e orientação sexual (doenças
sexualmente transmissíveis/ AIDS), onde o público-alvo tem se estendido às
adolescentes; realizam-se e orienta-se quanto ao exame de Papanicolaou, onde
na mesma oportunidade executa-se o exame clínico das mamas e o ensino do
auto-exame das mamas. Quanto à Atenção humanizada e qualificada à gestante
e ao recém-nascido orienta-se e realiza-se a consulta de pré-natal identificando a
existência de fatores de risco para posterior referência para unidade
especializada, além de educação em saúde para esse grupo-alvo; a atenção ao
puerpério além das consultas na UBS, o trabalho é realizado juntamente com os
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Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que estão voltados para identificar e
monitorar as gestantes de suas áreas de atuação, transmitindo as informações
para a equipe de saúde da família. A UBS possui infra-estrutura adequada para
atendimento a gestante, porém ainda não há um sistema de referência e contrareferência da gestante para a maternidade, sendo esta orientada quanto à
maternidade, mas sem garantia do acolhimento na hora do parto, o que pode
causar insegurança à gestante e sua família. Quanto à Linha de Cuidado:
Triagem neonatal: teste do pezinho realiza-se a avaliação e a orientação sobre a
importância do teste do pezinho. Quanto ao Incentivo ao aleitamento materno, há
o estímulo ao aleitamento materno no pré-natal e após a alta da maternidade,
onde se aborda: os benefícios da amamentação, preparo das mamas para a
amamentação, incentivo à participação do pai no pré-natal, os riscos do uso de
chupetas, mamadeiras e qualquer tipo de bico artificial, o correto posicionamento
da criança e pega da aréola; o apoio emocional e estimular a troca de
experiências; após a alta da maternidade, principalmente na visita domiciliar,
observa-se o aleitamento materno e reforça-se as orientações anteriores. Orientase quanto à proteção legal ao aleitamento materno e mobilização social em
palestras para as gestantes. Para a Linha de Cuidado: Incentivo e qualificação do
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (CD), registra-se, na
Caderneta da Criança, a avaliação do peso, altura, desenvolvimento, vacinação e
intercorrências,

o

estado

nutricional,

bem

como

orientações

à

mãe/família/cuidador sobre os cuidados com a criança em todo atendimento.
Quanto à Alimentação saudável e prevenção do sobrepeso e obesidade infantil,
orienta-se quanto ao Aleitamento materno e sua importância para o peso
adequado da criança; orienta-se quanto à transição do aleitamento para a
introdução de novos alimentos. Quanto ao Combate à desnutrição e anemias
carenciais, reforça-se as ações de orientação alimentar para as famílias,
acompanhamento no pré-natal, incentivo ao aleitamento materno, orientação no
desmame, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, suplementação
medicamentosa de vitamina A. Quanto à Linha de Cuidado: Imunização, visa-se
completar o esquema básico de vacinação da criança, participando ainda de
1- Acadêmica de Enfermagem – Universidade Federal do Maranhão; 2Professora Assistente da Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
Mestre em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará - UFC.
Doutoranda em Enfermagem - UFC. 3- Enfermeira do Programa Saúde da
Família da Prefeitura Municipal São Luís/MA. Especialista em Saúde da
Família.
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campanhas de vacinação realizadas na comunidade. Quanto à Atenção às
doenças prevalentes, com destaque para as diarréias; sífilis e rubéola congênitas;
tétano neonatal; HIV/aids; doenças respiratórias/alergias. Quanto à doenças
respiratórias/alergias, faz-se o encaminhamento de crianças para especialistas,
orientação quanto ao auto-cuidado; já para as parasitoses intestinais orienta-se
quanto à hábitos de vida saudáveis. Toda gestante, no pré-natal, é orientada a
realizar exames que possam prevenir doenças nos bebês, entre elas sífilis e
HIV/aids, sob o seu consentimento e direito ao sigilo do resultado, com o objetivo
de reduzir a transmissão vertical. Quanto à Atenção à saúde bucal: observa-se à
saúde da gestante no pré-natal, orienta-se quanto aos cuidados de higiene bucal,
encaminhando para outros profissionais da equipe de saúde. Para a Linha de
Cuidado: Atenção à saúde mental inicia-se no pré-natal com a mãe, após o
nascimento verifica-se a maneira como essa família se dispõe a cuidar da criança
e como esta se relaciona na comunidade. Quanto à Prevenção de acidentes,
maus-tratos/violência e trabalho infantil, durante o período do estudo não se
constatou crianças vítimas de acidentes, maus-tratos/violência e trabalho infantil,
mas foram realizadas palestras educativas a pais e responsáveis de crianças em
uma escola na área de abrangência da UBS. Quanto à Atenção à criança
portadora de deficiência, realiza-se orientação a criança e à família, com
encaminhamento para especialista. Conclusões: o enfermeiro precisa conhecer
as Linhas de Cuidado relevantes a assistência integral em saúde da criança,
sendo que a equipe de saúde da família deve estar preparada para fazer as
intervenções, quando necessárias. Cada oportunidade de encontro com a mãe e
à criança é uma oportunidade de atendê-los integralmente. No decorrer da prática
foi possível constatar que o enfermeiro, dentro da lógica de assistência à saúde
da criança, tem a sua disposição ferramentas e metodologias assistenciais
capazes de garantir o crescimento e o desenvolvimento saudável da criança.
Assim, consulta de enfermagem constitui-se como uma estratégia fundamental
para a promoção e proteção da saúde infantil com uma abordagem a criança, à
família e à comunidade.

Descritores: Assistência de Enfermagem. Assistência Integral à Saúde da
Criança. Atenção Primária à Saúde.
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ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EM CRIANÇAS COM HIDROCEFALIA
BRAGA MC1
SOUZA AR ²
SOUZA DCV²
CORRÊA IS ²
ROCHA BMF ²
A hidrocefalia é caracterizada pelo excesso de líquido cefalorraquiano nos
ventrículos cerebrais e nos espaços subaracnoideanos, provocando aumento
da pressão intracraniana. É uma das anomalias congênitas mais comuns. As
três principais formas são a estenose de aqueduto, a hidrocefalia comunicante
e a síndrome de Dandy-Walker. Em 37% dos casos está associada a outras
malformações intracranianas, especialmente a hipoplasia do corpo caloso,
encefaloceles e cistos aracnóides. As alterações extracranianas estão
presentes em 63% dos conceptos e incluem meningomieloceles, anomalias
renais (rins displásicos, agenesia renal), cardíacas (defeitos septais, tetralogia
de Fallot), gastrointestinais (agenesia de cólon e anal, obstrução intestinal),
lábio leporino, fenda palatina, síndrome de Meckel-Gruber e artrogripose
(HORTÊNCIO, et al 2001). O Liquido cefalorraquidiano é produzido e absorvido
dessa forma: O Sistema Nervoso Central (SNC) é completamente envolvido
por liquido cefalorraquidiano (LCR) ou licor, uma de cuja suas funções é
proteger o cérebro mecanicamente, amortecendo choques contra a superfície
interna do crânio. Há cerca de 140 ml de LCR, estando 17 ml nos ventrículos
cerebrais e outro tanto no espaço subaracnóideo. A produção de LCR ocorre
nos plexos coróides especialmente nos ventrículos laterais, na quantidade
aproximada de 20 ml por hora, ou quase 500 ml por dia. O LCR passa ao III
ventrículo pelos forames interventriculares ou de Monro, atravessa o arqueduto
mesencefálico ou de Sylvius e sai do IV ventrículo para a cisterna magna
através dos forames de Luschka (laterais) e o de Magendie (medial). Da
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cisterna magna, a maior parte do LCR flui cranialmente, passa pelas cisternas
perimesencefálica e pelo espaço subaracnóideo da convexidade cerebral para
ser absorvido nas granulações aracnóide. Estas são como minúsculos dedos
de luva da aracnóide que perfuram a dura-máter e se introduzem nos seios
venosos durais. Uma pequena quantidade do LCR desce ao espaço
subaracnóideo espinal onde parte é absorvida e parte volta ao crânio. Algum
problema nesse mecanismo leva a hidrocefalia (JORGE, 2004). Essa patologia
é portanto, da expressão clínica de algum defeito primário, na maioria das
vezes obstrutivas, com significativa heterogeneidade etiológica. É de condição
clínica prevalente em diferentes populações. Há diversas condições etiológicas
determinantes da hidrocefalia congênita. Incluem-se as determinadas por
fatores ambientais (teratogênese), associadas a outros defeitos congênitos,
genéticos ou não, e as geneticamente determinadas. Considerando a idade de
ocorrência e de manifestação para diagnóstico diferencial, merece menção,
também, a etiologia perinatal traumática. Do ponto de vista genético-clínico, a
hidrocefalia pode ser classificada em isolada, ou associada a outros defeitos
congênitos. As isoladas, em geral, podem ser resultantes ou estar associadas a
malformações do sistema nervoso central (SNC), ou a infecções congênitas.
Destaca-se, ainda, a hidrocefalia decorrente de defeitos de fechamento de tubo
neural, no qual a prevenção com ácido fólico tem boa eficácia. Dentre as
hidrocefalias associadas a outros defeitos congênitos, podem-se encontrar
casos sem definição clínico-etiológica constituindo os polimalformados
verdadeiros ou aqueles com uma síndrome dismórfica definida (VIEIRA et al,
2004). As manifestações clinicas mais comuns é resultante do acumulo de
LCR, os ventrículo dilatam e a PIC aumenta, levando ao aparecimento de
sinais e sintomas que dependerá da idade e da velocidade de instalação e
progressão da hidrocefalia. Em crianças menores de dois anos a manifestação
predominante é a cabeça grande, ou macrocrania ou macrocefalia e o atraso
no desenvolvimento neuro-psico-motor (JORGE, 2004). O diagnóstico pode ser
por meio da ultrasonografia, tomografia computadorizada e ressonância
nuclear magnética. No diagnostico pré-natal é avaliando para fins diagnósticos,
a relação entre os ventrículos laterais e o hemisfério cerebral correspondente
(alterada se superior a 0,45 até a 20a semana e 0,35 após), a medida do átrio
dos ventrículos laterais (anormal se maior que 10 mm em qualquer idade
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gestacional) e a presença de dilatação do terceiro e quarto ventrículo
(HORTÊNCIO, 2001). Em geral o tratamento da hidrocefalia exige a
implantação cirúrgica de um Shunt ventrículo-peritoneal, destinado a drenar o
liquido cefalorraquidiano do ventrículo lateral; o dreno desce ao longo do
pescoço, passa por traz da clavícula e desce pela parede torácica até o
peritônio onde ocorre a absorção do líquor. Este tubo deve ser substituído por
outro de maior comprimento, à medida que o paciente cresce. A cirurgia pode
está indicada para revisão do Shunt, em caso de bloqueio do tubo de
drenagem pelo tecido cerebral em vias de crescimento (JORGE, 2004). A
assistência de enfermagem no pré-operatório consiste na avaliação cuidadosa
e observação na busca de sinais de aumento da PIC. Nos lactentes o crânio é
medido diariamente, as fontanelas e linhas e linhas de sutura são suavemente
palpadas para a avaliação do tamanho, sinais de abaulamento, tensão e
separação. Um lactente com PIC normal exibirá abaulamento sob certas
circunstancias,

tais como esforço ou choro; em conseqüência esse

comportamento concomitante deve ser anotado. Irritabilidade, letargia ou
atividade convulsiva, assim como alterações dos sinais vitais e do
comportamento alimentar, pode indicar um avanço da condição patológica. Nas
crianças mais velhas que geralmente admitida ao hospital para uma revisão
eletiva ou de emergência da derivação, o indicador mais valioso para ao
aumento da PIC à uma alteração no nível de consciência da criança e o modo
como ela interage com o ambiente. As alterações são identificadas pela
observação e comparação entre o comportamento atual e o comportamento
habitual; pelos padrões de sono, habilidade de desenvolvimento e hábitos,
todos obtidos através de uma historia detalhada e uma avaliação basal. Essa
avaliação basal serve de guia para o exame de avaliação pós-operatório da
função da derivação. Os cuidados gerais do lactente com hidrocefalia pode
apresentar problemas especiais. A manutenção de uma nutrição adequada
muitas vezes exige horários de alimentação flexível a fim de acomodar os
procedimentos diagnósticos, uma vez que a alimentação antes ou após o
manuseio pode precipitar um episodio de vômitos. Pequenas refeições em
horários mais freqüentes são mais bem toleradas do que grandes refeições
separadas por intervalos maiores. A enfermagem é responsável pelo preparo
da criança para exames diagnósticos tais como tomografia e na assistência em
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procedimentos como punção ventricular, que é realizado freqüentemente para
aliviar o excesso de pressão durante o período pré-operatório. Também é papel
importante da enfermagem proporcionar apoio a família durante o período de
hospitalização da criança e também realizar orientações quando essa criança
sair de alta (HOCKENBERRY,et al ,2011). OBJETIVO: Analisar publicações
cientifica sobre hidrocefalia em crianças e quais as assistências de
enfermagem, através de revisão de literatura. METODOLOGIA: A presente
pesquisa é do tipo revisão de literatura. O levantamento bibliográfico foi realizado
utilizando-se as palavras chaves “Hidrocefalia em crianças e a assistência de
Enfermagem” na base de dados LILACS (Literatura latino americana de ciências da
saúde), MEDLINE, BIREME, SCIELO (Scintific electronic library online) e livros. Foram
analisadas as publicações cientificas de Enfermagem e outras áreas da saúde sobre
hidrocefalia e as ações de enfermagem a partir de 2001. RESULTADOS: Dentre as
publicações cientificas pesquisadas, foi possível perceber que o prognostico da
doença é muito desfavorável tendo uma mortalidade perinatal de 30 a 50%. O
diagnostico pré-natal é o melhor caminho, pois quanto mais cedo se descobre a
patologia melhor será o prognostico. A avaliação clinica dismofologica é um importante
instrumento complementar na investigação dessa condição clinica. Muitos estudos
destacam o papel da enfermagem na assistência das crianças com hidrocefalia, tanto
quando esta se encontra internada, como no acompanhamento do desenvolvimento
neuropsicomotor. CONCLUSÃO: A realização deste estudo nos amplia os

conhecimentos sobre o cuidado da criança com a hidrocefalia, temática
incipiente

nas

produções

de

enfermagem.

Tendo

esta

um

papel

importantíssimo na recuperação desses pacientes, objetivando a sobrevivência
com o mínimo grau de morbidade neurológica.
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ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM NA TERAPIA DE REPOSIÇÃO
ENZIMATICA PARA MUCOPOLISSACARIDOSE TIPO II
Barros, RS¹
Santos,LRO²

As mucopolissacaridoses (MPS) são doenças genéticas raras causadas pela
deficiência de enzimas lisossômicas específicas que afetam o catabolismo de
glicosaminoglicanos (GAG). O acúmulo de GAG em vários órgãos e tecidos nos
pacientes afetados pelas MPS resulta em uma série de sinais e sintomas,
integrantes de um quadro clínico multissistêmico. Estudos mostram que já foram
identificados 11 defeitos enzimáticos que causam sete tipos diferentes de MPS¹.
Todos os indivíduos com MPS II - Síndrome de Hunter tem deficiência da enzima
iduronato-2-sulfatase, esta deficiência resulta no acúmulo, dentro das células, de
mucopolissacarídeos (mais recentemente chamados de glicosaminoglicanos ou
GAGs, que são formas de açucares. O acumulo de GAGs é responsável pelos
problemas associados à MPS II². O estudo teve por objetivo analisar a assistência
de enfermagem para pacientes com síndrome de Hunter que realizam a terapia
de reposição enzimática, abordando as manifestações clinicas, o preparo da
medicação, a observação do procedimento pelo enfermeiro, e a eficácia da
medicação utilizada. Tratou-se de um estudo de natureza qualitativa realizado
através de analise dos prontuários, com enfoque nas anotações de enfermagem,
avaliando as evoluções, prescrições e diagnósticos, alem da observação do
procedimento e atuação do enfermeiro durante a realização do mesmo. O
instrumento utilizado para a coleta de dados foi previamente elaborado atendendo
aos objetivos propostos. Na analise dos resultados, observou-se que a atuação
do enfermeiro no preparo da medicação e na realização do procedimento é de
suma importância, uma vez que a duração do mesmo é de 3 horas, podendo
nesse intervalo de tempo ocorrerem varias reações, que necessitam da
intervenção imediata do profissional, no qual o mesmo deve ser habilitado para a
realização do procedimento, além de conhecer sinais e sintomas da patologia. As
eventuais reações à infusão são muito particulares para cada paciente, de modo
que o médico deve avaliar a necessidade da pré-medicação e a sua intensidade
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caso a caso. No entanto, observou-se que na rotina a pré-medicação com
antipiréticos e/ou anti-histamínicos é utilizada na Terapia de Reposição
Enzimática- TRE de pacientes com MPS II. O Preparo da medicação foi feito
utilizando técnicas adequadas de assepsia, atendendo o que é preconizado em
sua indicação, levando em conta itens como: determinar o número de frascos a
serem diluídos, com base no peso do paciente e na dose padrão recomendada da
enzima de reposição(0,5mg por Kg de peso corpóreo); aspirar lentamente o
volume de enzima calculado dos frascos, cuidando para não agitar a solução, pois
a agitação pode desnaturar o produto e torná-lo biologicamente inativo; diluir o
volume total em 100ml de solução 0,9% de cloreto de sódio de forma lenta³. A
observação da realização do procedimento pelo enfermeiro possibilitou analisar
aspectos comuns aos pacientes com síndrome de Hunter, como suas
manifestações clinicas, como baixa estatura, aumento do crânio, mãos em garra,
macroglossia, dificuldades nos movimentos, observados através do exame físico.
Em todos os tipos de MPS existe uma variabilidade muito grande nas
manifestações clínicas, na MPS II (Síndrome de Hunter) observa-se que na forma
grave os sintomas mais precoces são: hérnia umbilical e inguinal e aumento do
perímetro do crânio (macrocefalia), baixa estatura; aumento de pelos (hirsutismo),
perda auditiva; aumento do volume da língua (macroglossia), voz grave;
dificuldade respiratória; doença cardíaca (valvular e coronariana); diarréia crônica;
aumento do fígado (hepatomegalia); aumento do baço (esplenomegalia);
alterações nos ossos (disostose múltipla) com progressivas deformidades e
dificuldades de movimentos; alterações no formato da coluna vertebral (cifose);
limitação progressiva de todas as articulações (luxação de quadril, mãos em
garra, contraturas em flexão de cotovelos, joelhos e outras articulações); retardo e
degeneração mental, distúrbio de comportamento com agitação, hiperatividade e
dificuldade de concentração². A medicação utilizada para o tratamento desses
pacientes foi o Elaprase que fornece uma melhor qualidade de vida para esses
pacientes uma vez que proporcionam a diminuiçao dos GAGs, diminuindo assim
as manifestações clinicas da doença. O tratamento de doentes com síndrome de
Hunter com Elaprase por via intravenosa fornece enzima exógena destinada à
captação pelos lisossomas celulares. Os resíduos de manose-6-fosfato (M6P) nas
cadeias oligossacarídicas permitem a ligação específica da enzima a receptores
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da M6P à superfície celular, causando a entrada da enzima, o seu
direccionamento para lisossomas intracelulares e o catabolismo subsequente dos
GAG acumulados4. A terapia de reposição enzimática (TER) com elaprase
substitui a enzima I2S ausente nestes pacientes por uma forma purificada,
semelhante à enzima I2S natural. Seu uso melhora a capacidade de caminhar,
além da redução no volume do fígado e baço e na excreção de GAG urinários5. A
realização do trabalho possibilitou uma abordagem efetiva da atuação do
enfermeiro, abordando novos campos de atuação, bem como sua importância na
equipe multiprofissional. Dessa forma, o conhecimento aliado a pratica
vivenciada, avaliada pelas anotações de enfermagem permite concluir que a
atuação do enfermeiro é cada vez mais necessária, visto que é um profissional
que está mais em contato com o paciente. Ainda, pôde-se observar que a
integração enfermeiro-equipe é de extrema importância a fim de se obter
resultados eficazes no tocante ao atendimento integral ao paciente. Constatou-se
que a partir da iniciação das anotações do enfermeiro nos prontuários cumprindo
a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) como a evolução,
diagnósticos e prescrições vem contribuindo efetivamente para um atendimento
eficaz que se estende desde o âmbito hospitalar a residência do paciente.
Palavras Chave: Mucopolissacaridose II. Terapia de Reposição Enzimática.
Enfermagem.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NÃO FARMACOLÓGICA NO
CUIDADO AO RECÉM NASCIDO COM DOR

ALVES SMA, SINIMBU RB, NASCIMENTO AN, FONTINELE AMM, MENDES,
EFA.

INTRODUÇÃO: A Dor é uma experiência subjetiva e individual, que vivenciamos
em alguns momentos da vida, alguns com mais intensidade outros com menos.
Este é o caso de alguns recém - nascidos que para sobreviverem são expostos a
procedimentos invasivos e que causam dor (SOUSA, 2002). Tais procedimentos
dolorosos ocorrem no inicio da vida de muitos recém nascidos. Esse evento
ocorre quando eles ficam confinados a unidades de terapias neonatais. Essas
unidades, nos últimos anos, tiveram uma evolução considerável, tanto no
aumento de tecnologias de equipamentos, quanto nos investimentos de
profissionais mais qualificados para atuarem com esses pequenos clientes
(SOUSA, SANTOS, SOUSA, et al,

2007). Apesar de todos os recursos

desenvolvidos para garantir a sobrevivências dos neonatos, estes ainda são
submetidos a vários procedimentos invasivos que causam dor, sofrimento e
estresse. Conforme

Guinsburg (1999, p.149): “Calcula-se que cada recém –

nascido internado em unidade de terapia intensiva receba cerca de 50 a 150
procedimentos potencialmente dolorosos ao dia e que pacientes abaixo de 1000
gramas sofram cerca de 500 ou mais intervenções dolorosas ao longo de sua
internação”. Segundo Tamez e Silva (2006) os recém nascidos submetidos a
procedimentos

dolorosos

por

períodos

crescente

e

repetitivo,

terão

conseqüências que irão levar ao comprometimento do sistema imunológico,
alterando a forma de compreender a dor, devido à desorganização causada nas
estruturas sensitivas. Durante a hospitalização, nas unidades de terapias
intensivas neonatais, os profissionais da equipe de Enfermagem

são

os

que

mantêm por mais tempo, um contato efetivo com esses bebês. Esses
profissionais, responsáveis pelo cuidado, visando a recuperação do cliente,
contribuem no processo de identificação do advento da dor e meios que possam
1 – Integrante da Residência Multiprofissional em Saúde do HUUFMA
2 – Enfermeira Pós-Graduada em Enfermagem em Terapia Intensiva pelo Instituto IBPEX.
3 – Enfermeira Graduada pelo Centro Universitário UNIEURO - DF
4 - Enfermeira Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil da UFMA
5 - Bacharel em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA

1326

intervir no seu alivio. (PEDROSO e CELICH, 2006).
OBJETIVO: Descrever através da literatura existente sobre assistência de
enfermagem com terapia não farmacológica no cuidado a dor no recém-nascido.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório que usou como
fundamentação a revisão sistemática de estudos científicos. Essa abordagem
consiste em levantar dados através da análise bibliográfica, isso compreende as
percepções que os seres humanos têm na interação com o meio em que vivem,
de como constroem seus pensamentos e a maneira de como eles avaliam suas
relações

interpessoais,

contribuindo

assim

para

construção

de

novos

conhecimentos. O Instrumento utilizado para coleta de dados consistiu em revisão
sistemática de publicações científica no banco de dados da scielo, medline e
bireme entre o período de 1999 A 2007. Os dados coletados foram analisados
utilizando a Técnica de Análise de Conteúdo, tendo as referências estudadas no
presente estudo como Base Teórica para busca de temas comuns entre si e
significativos para o estudo, permitindo a categorização dos dados. ANÁLISE
DOS DADOS E DISCUSSÕES: Mesmo com todos os avanços da tecnologia para
sobrevida dos recém nascidos dentro das unidades de Terapias Neonatais é
inegável que esses pequenos seres sofrem freqüentemente com o advento da dor
e futuramente com suas complicações. Partindo desse pressuposto, avaliou-se
através de questionários o nível de interesse, conhecimento e comprometimento
que as Enfermeiras possuem para prevenir, tratar e minimizar os efeitos
deletérios da dor. A análise se deu através de análise sistemática de literaturas
científicas. Segundo GUINSBURG (1999) as escalas de avaliação da dor são
métodos testados que utilizam de vários indicadores fisiológicos e se os mesmos
estão alterados ou não, permitindo avaliar e reconhecer a dor de uma forma mais
objetiva e sistematizada. As mais estudadas são: escala de avaliação da Dor
(NIPS), Perfil de Dor no Prematuro – (PIPP) e a Avaliação da Dor Pós –
operatória do RN (CRIES). A escala NIPS, tem se mostrado eficiente para
avaliação

da

dor

em

neonatos,

avaliando

cinco

indicadores

de

dor

comportamentais e um fisiológico, conseguindo distinguir os estímulos dolorosos
dos não dolorosos. A PIPP, avalia a dor aguda em neonatos prematuros e de
1 – Integrante da Residência Multiprofissional em Saúde do HUUFMA
2 – Enfermeira Pós-Graduada em Enfermagem em Terapia Intensiva pelo Instituto IBPEX.
3 – Enfermeira Graduada pelo Centro Universitário UNIEURO - DF
4 - Enfermeira Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil da UFMA
5 - Bacharel em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA
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termo. É muito útil também o Escore para Avaliação da Dor Pós-Operatória do
Recém Nascido – CRIES, de aplicação fácil e prática,muito utilizada nos Estados
Unidos porém sua validação como instrumento de mensuração da dor ainda está
incompleta (GUINSBURG,1999). O uso de instrumentos como escalas pode ser
um recurso bastante significativo na detecção da dor, desde que esse parâmetro
seja compreendido por todos e aplicado nas rotinas de cuidados prestados. Os
métodos não farmacológicos observados na análise, porém para prestar uma
assistência humanizada seria necessário que houvesse mais estudos sobre a
minimização dos fatores ambientais como: luz; ruídos; incentivo do contato com
recém-nascido com seus familiares; uso da amamentação e entre outros que traz
a bibliografia atual, medidas rápidas que pode ser executada por qualquer
profissional, desde que esse se interesse pela assistência humanizada e preza
pela qualidade do atendimento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: As intervenções não
farmacológicas são medidas baratas que não oferecem risco ao recém nascido
nem mesmo requer grandes habilidades por parte dos profissionais e a forma
mais humanizada no processo de cuidar do indivíduo, assim como o uso de
tecnologias leves de cuidado ao recém-nascido. A avaliação quanto à
identificação da sintomatologia da dor, ainda são insuficientes quando o objetivo e
reconhecer a dor, pois não existe ou não foi citado por protocolos de avaliação e
tratamento da dor neonatal. Devido à enfermagem ser a equipe que está
diretamente em contato com esses bebês, vinte quatro horas por dia e ser
responsável pelo cuidado, isso nos leva crer que o papel da enfermagem não é
apenas em executar tarefas e procedimentos mecanicamente, mas sim uma
enfermagem sistematizada voltada para humanização, que tenha como
compromisso primordial avaliar e assistir o neonato de forma individualizada
contribuindo na sua recuperação. As medidas não farmacológicas merecem ser
mais estudas e o conhecimento dos benefícios dessas intervenções, deveriam
fazer parte de todos que colaboram na assistência neonatal. Contribuindo de
maneira significativa no controle e alivio da dor, favorecendo a recuperação mais
rápida desses recém nascidos.

1 – Integrante da Residência Multiprofissional em Saúde do HUUFMA
2 – Enfermeira Pós-Graduada em Enfermagem em Terapia Intensiva pelo Instituto IBPEX.
3 – Enfermeira Graduada pelo Centro Universitário UNIEURO - DF
4 - Enfermeira Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil da UFMA
5 - Bacharel em Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA
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DESCRITORES: Dor, Cuidado ao recém-nascido, sistematização da assistência
de enfermagem
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PRESTADA
ACOMETIDA POR DENGUE-RELATO DE CASO1

A

CRIANÇA

PEREIRA OS1
FIGUERÊDO AR2
FERREIRA TC3
MARQUES WS4
CALDAS AM5

INTRODUÇÃO: A dengue é a arbovirose mais frequente em todo o mundo. É
uma das causas mais comuns de hospitalização e morte em crianças nas áreas
endêmicas, e estima-se que ocorram 50 a 100 milhões de casos anuais de
dengue, e 250.000 a 500.000 casos de febre hemorrágica do dengue (FHD) no
mundo inteiro1. A dengue é uma doença febril aguda, que pode ser de curso
benigno ou grave, dependendo da forma como se apresente: infecção inaparente,
dengue clássico (DC), febre hemorrágica da dengue (FHD) ou síndrome do
choque da dengue (SCD). Ocorre e dissemina-se especialmente nos países
tropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento do
vetor. Seu agente etiológico é um vírus RNA. Arbovírus do gênero Flavivírus,
pertencente à família Flaviviridae2. São conhecidos quatro sorotipos: DEN 1, DEN
2, DEN 3 e DEN 4. A fonte da infecção e reservatório vertebrado é o ser humano2.
Foi descrito, na Ásia e na África, um ciclo selvagem envolvendo macacos. Tem
como vetores, mosquitos do gênero Aedes. A espécie Ae. aegypti é a mais
importante na transmissão da doença e também pode ser transmissora da febre
amarela urbana. O Aedes albopictus, já presente nas Américas, com ampla
dispersão em todas as regiões do Brasil, é o vetor de manutenção da dengue na
Ásia, mas, até o momento, não foi associado à transmissão da dengue nas
Américas2. A transmissão se faz pela picada dos mosquitos Ae. aegypti, no ciclo
ser humano – Ae. Aegypti – ser humano. Após um repasto de sangue infectado, o
mosquito está apto a transmitir o vírus, depois de 8 a 12 dias de incubação
¹Aluna do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
²Aluna do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
³Aluna do curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
4
Aluno do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
5
Enfermeira, Professora Dra do curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão.
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extrínseca. A transmissão mecânica também é possível, quando o repasto é
interrompido e o mosquito, imediatamente, se alimenta num hospedeiro suscetível
próximo. Não há transmissão por contato direto de um doente ou de suas
secreções com uma pessoa sadia, nem por intermédio de fontes de água ou
alimento2. Há relatos de casos de transmissão vertical (gestante - bebê) do vírus
DEN-2, ocorridos na Tailândia e Malásia. O período de incubação varia de 3 a 15
dias, sendo em média de 5 a 6 dias. A infecção por dengue causa uma doença
cujo espectro inclui desde formas oligossintomáticas ou assintomáticas até
quadros com hemorragia e choque, podendo evoluir para o óbito. Na Dengue
clássica (DC), a primeira manifestação é a febre alta (39° a 40°C), de início
abrupto, seguida de cefaleia, mialgia, prostração, artralgia, anorexia, astenia, dor
retroorbital, náuseas, vômitos, exantema, prurido cutâneo2. Hepatomegalia
dolorosa pode ocorrer, ocasionalmente, desde o aparecimento da febre. Alguns
aspectos clínicos dependem da idade do paciente. Desse modo, dor abdominal
generalizada tem sido observada, mais frequentemente entre crianças, e
manifestações hemorrágicas, como petéquias, epistaxe, gengivorragia, e
metrorragia, têm sido relatadas mais frequentemente entre adultos, ao fim do
período febril. A doença tem duração de 5 a 7 dias, mas o período de
convalescença pode ser acompanhado de grande debilidade física, e prolongarse por várias semanas. O diagnóstico da dengue pode ser: diferencial e
laboratorial, a dengue clássica tem um amplo espectro clínico, mas as principais
doenças a serem consideradas no diagnóstico diferencial são: gripe, rubéola,
sarampo e outras infecções virais, bacterianas e exantemáticas. Além das
doenças citadas, outros agravos devem ser considerados de acordo com a
situação epidemiológica da região2. Já a febre hemorrágica da dengue, no início
da fase febril, o diagnóstico diferencial deve ser feito com outras infecções virais e
bacterianas e, a partir do 3º ou 4º dia, com choque endotóxico decorrente de
infecção bacteriana ou meningococcemia. Outras doenças com as quais se deve
fazer o diagnóstico diferencial são: leptospirose, febre amarela, malária, hepatite
infecciosa, influenza, bem como outras febres hemorrágicas transmitidas por
mosquitos ou carrapatos. Já no diagnóstico laboratorial existem exames
específicos e inespecífificos para detectar a dengue2. Os específicos são
pesquisa de anticorpos IgM por testes sorológicos (ELISA); pesquisa de vírus
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(tentativa de isolamento viral); pesquisa de genoma do vírus dengue (RT-PCR);
pesquisa de antígeno NS1; ou ainda estudo anatomopatológico seguido de
pesquisa de antígenos virais por imunohistoquímica. Os inespecíficos são
hematócrito, contagem de plaquetas e dosagem de albumina que são os mais
importantes para o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com dengue,
especialmente os que apresentarem sinais de alarme, sangramento, e para
pacientes em situações especiais, como criança, gestante, idoso (>65 anos),
portadores de hipertensão arterial, diabetes melitus, asma brônquica, alergias,
doença

hematológica

ou

renal

crônicas,

doença

severa

do

sistema

cardiovascular, doença ácido-péptica ou doença auto-imune2.OBJETIVOS:
Abordar a implementação da assistência de enfermagem a um usuário acometido
por Dengue; identificar e descrever as características clínicas e evolução de um
caso de Dengue em criança; observar e avaliar a evolução do usuário aos
cuidados prestados.METODOLOGIA: Trata-se um estudo descritivo, do tipo
relato de caso, de uma criança portadora de Dengue, realizado, durante
internação em um hospital público, de referência, da cidade de São Luís- MA. A
coleta dos dados ocorreu no período de setembro a outubro de 2010, por meio de
busca direta ao prontuário, bem como a realização de histórico, exame físico,
diagnósticos, prescrição e intervenções de enfermagem. Foi realizada a
sistematização da assistência de enfermagem, baseada na Teoria das
Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar Horta. Foram aplicadas as
seis etapas da sitematização segundo Horta: histórico de enfermagem,
diagnóstico de enfermagem, plano assistencial, plano de cuidados ou prescrição
de enfermagem, evolução e prognóstico, com o intuito de proporcionar uma
assistência integral e adequada ao usuário3.RESULTADOS: Criança com 7
meses de idade, sexo masculino, acometido por dengue, apresentando durante 6
dias, sinais e sintomas como: dor abdominal, petéquias, febre, tosse produtiva e
cansaço. Devido persistência do quadro e piora de desconforto respiratório a mãe
o levou ao SPA deste serviço, onde foram solicitados Rx do tórax, e exames
laboratoriais, sendo diagnosticado dengue. Os problemas de enfermagem
observados foram: dor, oxigenação, nutrição, integridade da pele e higiene bucal
prejudicadas. As intervenções mais frequentes relacionaram-se aos sinais vitais,
promoção do conforto e segurança, nebulização e hidratação venosa. O plano
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assistencial consiste em – Fazer: administração de medicamentos, aferição de
sinais vitais. Orientar quanto a importância de ingesta hídrica, higiene bucal e
imunização. Supervisionar

estado clínico. O período de acompanhamento

possibilitou uma evolução de melhora do quadro clínico. O prognóstico foi de alta
hospitalar com orientações para o repouso e ingesta hídrica adequada, realização
de higiene oral, alimentação, além de orientação à mãe sobre o combate ao
mosquito da dengue, aplicação de educação em saúde dando explicações de
como evitar água parada dentro de sua residência e no seu ambiente de
convívio.CONCLUSÃO: Através deste estudo pôde-se observar a importância da
assistência de Enfermagem durante todo o período de internação do usuário,
identificando o papel e a autonomia do profissional de enfermagem no processo
do cuidado. Contribuindo significativamente para o crescimento acadêmico e o
conhecimento científico acerca do processo saúde-doença.
DESCRITORES: Dengue, Enfermagem, Saúde da Criança.
REFERÊNCIAS
1. NOGUEIRA, Susie Andries. O desafio do diagnóstico da dengue em
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2.Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de
vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PRESTADA À CRIANÇA
ACOMETIDA POR LEISHMAINOSE VISCERAL: RELATO DE CASO

Figuerêdo AR1, Ferreira TC ², Pereira OS ², Rocha Neta AP ², Caldas AM ³

INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral (LV) é uma doença crônica, sistêmica,
caracterizada por febre de longa duração, perda de peso, astenia, adinamia e
anemia, dentre outras manifestações. Quando não tratada, pode evoluir para
óbito em mais de 90% dos casos.Era, primariamente, uma zoonose caracterizada
como doença de caráter eminentemente rural. Mais recentemente, vem se
expandindo para áreas urbanas de médio e grande porte e se tornou crescente
problema de saúde pública no país e em outras áreas do continente americano,
sendo uma endemia em franca expansão geográfica, sendo o Maranhão um
Estado bastante acometido por essa doença. É também conhecida como Calazar,
esplenomegalia tropical, febre dundun, dentre outras denominações menos
conhecidas. Os agentes etiológicos da LV são protozoários tripanosomatídeos do
gênero Leishmania, parasita intracelular obrigatório sob forma aflagelada ou
amastigota das células do sistema fagocítico mononuclear. Nas Américas, a
Leishmania chagasi é a espécie comumente envolvida na transmissão da LV.Na
área urbana, o cão (Canis familiaris) é a principal fonte de infecção. A transmissão
da doença relaciona-se com a picada de insetos denominados flebotomíneos,
conhecidos popularmente como mosquito palha, tatuquiras, birigui, entre
outros,das

espécies Lutzomyia longipalpis e Lutzomyia cruzi. A transmissão

ocorre enquanto houver o parasitismo na pele ou no sangue periférico do
hospedeiro. Não ocorre transmissão direta da LV de pessoa a pessoa. O período
de incubação é bastante variável tanto para o homem, como para o cão. No
homem, é de 10 dias a 24 meses, com média entre 2 a 6 meses, e, no cão, varia
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de 3 meses a vários anos, com média de 3 a 7 meses. As manifestações clínicas
podem variar de discretas (oligossintomáticas) e moderadas até às graves, que,
se não tratadas, podem levar o paciente à morte. A suspeita clínica da LV deve
ser levantada quando o paciente apresentar febre e esplenomegalia associada ou
não à hepatomegalia. A evolução clínica da doença é dividida em três períodos:
inicial, de estado e final .Período inicial – esta fase da doença, também chamada
de “aguda”, caracteriza o início da sintomatologia, que pode variar de paciente
para paciente, mas na maioria dos casos inclui febre com duração inferior a 4
semanas, palidez cutâneo-mucosa e hepatoesplenomegalia. Período de estado
– caracteriza-se por febre irregular, geralmente associada a emagrecimento
progressivo, palidez cutâneo-mucosa e aumento da hepatoesplenomegalia.
Apresenta um quadro clínico arrastado, geralmente com mais de 2 meses de
evolução, na maioria das vezes associado a comprometimento do estado geral.
Período final – caso não seja feito o diagnóstico e tratamento, a doença evolui
progressivamente para o período final, com febre contínua e comprometimento
mais intenso do estado geral. Instala-se a desnutrição (cabelos quebradiços, cílios
alongados e pele seca) e edema dos membros inferiores, que pode evoluir para
anasarca. Outras manifestações importantes incluem hemorragias (epistaxe,
gengivorragia e petéquias), icterícia e ascite. Nesses pacientes, o óbito
geralmente é determinado por infecções bacterianas e/ou sangramentos. O
diagnóstico laboratorial, na rede básica de saúde, baseia-se principalmente em
exames

imunológicos

(Imunofluorescência

indireta

-RIFI,

IDRM,

Ensaio

imunoenzimático -ELISA ) e parasitológicos(é o diagnóstico de certeza feito pelo
encontro de formas amastigotas do parasito, em material biológico obtido
preferencialmente da medula óssea, por ser um procedimento mais seguro, do
linfonodo ou do baço). No Brasil, os medicamentos utilizados para o tratamento
da LV são o antimonial pentavalente e a anfotericina B. O Ministério da Saúde
recomenda o antimoniato de N-metil glucamina como fármaco de primeira escolha
para o tratamento da LV; no entanto, a escolha de cada um deles deverá
considerar a faixa etária, presença de gravidez e co-morbidades.OBJETIVOS:
Abordar a implementação da assistência de enfermagem a um paciente com
Leishmaniose Visceral; identificar e descrever as características clínicas e
evolução de um caso de Leishmaniose Visceral em criança; observar e avaliar a
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evolução do paciente aos cuidados prestados. METODOLOGIA: Trata-se um
estudo descritivo, do tipo relato de caso, de uma criança portadora de
leishmaniose visceral realizado, durante internação em um hospital público, de
referência, da cidade de São Luís- MA. A coleta dos dados ocorreu no período de
outubro a novembro de 2010, por meio de busca direta ao prontuário, bem como
a realização de histórico, exame físico, diagnósticos, prescrição e intervenções de
enfermagem. Foi realizada a sistematização da assistência de enfermagem,
baseada na Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda de Aguiar
Horta. Foram aplicadas as seis etapas da sitematização segundo Horta: histórico
de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, plano assistencial, plano de
cuidados ou prescrição de enfermagem, evolução e prognóstico, com o intuito de
proporcionar uma assistência integral e adequada ao paciente. RESULTADOS:
Criança com 5 anos de idade, do sexo masculino, natural, residente e domiciliado
em

Cantanhede-Ma

acometido

por

leishmaniose

visceral

apresentando

inicialmente apenas quadro de febre.Após 2 dias, iniciou-se o aumento do volume
abdominal e dificuldade para evacuar,dando entrada neste serviço,onde foi
internado e fez mielograma,com diagnóstico de Leishmaniose Visceral.Os
principais problemas de enfermagem encontrados foram: Edema nos MMII,
hepatoesplenomegalia,

situação

vacinal

incompleta;não

realiza

exames

periódicos e avaliação odontológica,nutrição, integridade da pele e higiene bucal
prejudicadas.O plano assistencial consiste em – Fazer: administração de
medicamentos, aferição de sinais vitais.Orientar: Dieta oral, ingesta hídrica,
higiene oral e corporal,quanto a importancia da imunização;Supervisionar:
estado

clínico,

terapia

medicamentosa,higiene

oral.O

período

de

acompanhamento possibilitou uma evolução de melhora do quadro clínico. No
desfecho do presente estudo, o paciente ainda permanecia internado,
apresentando uma boa evolução a terapêutica implementada. Já havia
completado os 12 dias de internação, sendo observado melhora do quadro e uma
maior disposição na realização de certas atividades e até mesmo em falar o que
estava sentindo,o que antes era pouco percebido, contribuindo,assim, para a
atuação da Enfermagem.Foram prestadas as devidas orientações sobre o modo
de transmissão e profilaxia da doença,bem como a terapêutica implementada,
efeitos adversos e necessidade de permanência no hospital para uma boa
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evolução CONCLUSÃO: : Através deste estudo pôde-se observar a importância
da assistência de Enfermagem durante todo o período de internação do paciente,
identificando o papel e a autonomia do profissional de enfermagem no processo
do cuidado,contribuindo significativamente para o crescimento acadêmico e o
conhecimento científico acerca do processo saúde-doença.

REFERÊNCIAS:
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ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE:
ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
Fogaca NR 1; Pereira PC 2; Ferrari RAP3; Tacla MTGM 4.

Resumo
Introdução: A assistência pré-natal é definida pelo PAISM como os cuidados de
saúde dispensados à mulher visando assegurar a higidez de seu organismo e o
crescimento e desenvolvimento adequado de seu concepto, reduzindo assim a
morbi-mortalidade materna e perinatal. Uma atenção pré-natal e puerperal de
qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal. Para
que a saúde do binômio mãe-filho esteja assegurada essa atenção deve incluir
ações de prevenção, promoção da saúde focada em ações educativas além de
diagnóstico e tratamento adequado dos problemas que ocorrem neste período¹.
Para que a equipe possa desenvolver ações educativas durante a assistência à
mulher é necessário a implementação de grupos de apoio que garantam uma
abordagem integral, e, ao mesmo tempo, específica para atender as
necessidades das mulheres, de seus parceiros e membros da família durante a
gravidez2. Essas ações devem estar inseridas em todas as atividades, ser
desenvolvida por uma equipe multiprofissional com freqüência regular, podendo
ser semanal, quinzenal ou mensal no decorrer da assistência pré-natal possuindo,
cada encontro, o seu enfoque. Pode ser embasado na importância do preparo do
corpo mediante realização de ginástica, no fornecimento de informações relativas
às transformações próprias da gravidez como também ser valorizada a
necessidade de transmitir informações sobre o parto, período pós-parto e cuidado
______________________
1

Enfermeira. Pós-graduanda do Programa de Residência de Enfermagem em
Saúde da Criança pela Universidade Estadual de Londrina.
2
Enfermeira. Pós-graduanda do Programa de Residência de Enfermagem em
Saúde da Criança pela Universidade Estadual de Londrina.
3
Mestre em Saúde Coletiva. Doutoranda em Enfermagem. Professor Assistente
do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina.
Coordenadora da Residência de Enfermagem em Saúde da Criança.
4
Doutora em Enfermagem. Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem
da Universidade Estadual de Londrina. Vice-coordenadora da Residência de
Enfermagem em Saúde
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com o recém-nascido3. Sendo de suma importância no processo de atenção a
saúde da mulher no pré-natal o processo educativo não se resume somente à
transmissão de informações, ou troca de experiências, são ações essenciais que
contribuem com a diminuição dos coeficientes de mortalidade materna e infantil,
que na maioria das vezes estão associados à intercorrências obstétricas
potencialmente evitáveis4. Uma das estratégias para o alcance desta meta é a
participação de um profissional qualificado no atendimento à mulher no ciclo
gravídico-puerperal. Para tanto, se faz necessário a capacitação e preparo
periódico do profissional objetivando uma qualificação com proficiência nas
habilidades necessárias para o cuidado e acompanhamento de mulheres tanto no
período gestacional quanto no pós-parto imediato5. Objetivo: Caracterizar a
assistência pré-natal desenvolvida pelos profissionais de duas Unidades Básicas
de Saúde. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo de caráter quantitativo
realizado em duas Unidades Básicas de Saúde, localizadas na Zona Norte da
cidade de Londrina. Ambas contam com uma rede de apoio à saúde da gestante
e do bebê, oferecendo consultas pré-natais com médicos e enfermeiros,
acompanhamento puerperal e puericultura. A população do estudo é composta de
todos os profissionais envolvidos na atenção à saúde da mulher: médicos
ginecologistas (2), enfermeiros (6), auxiliares de enfermagem (21), agentes
comunitários de saúde (15), e pelo NASF grupo formado por nutricionista (1),
psicóloga (1), farmacêutica (1), fisioterapeuta (1) e educador físico (1), totalizando
49 funcionários. A coleta de dados foi realizada no ano de 2010 por meio de um
questionário com questões objetivas sobre as condições sócio demográficas dos
profissionais de saúde das UBS e questões referentes ao desenvolvimento de
atividades educativas na UBS através de grupos de gestantes bem como a
aquisição de subsídios através da capacitação profissional. Para a análise dos
dados foi utilizado programa computacional e tratamento estatístico pertinente ao
objeto de estudo. Resultados: Os resultados demonstraram que dos 49
profissionais pesquisados 42,9% eram auxiliares/técnicos de enfermagem, 30,6%
agentes comunitários de saúde (ACS) 12,2% enfermeiras 4,1% médicos e 10,2%
profissionais do NASF. Do total 83,7% eram do sexo feminino e a média de idade
foi de 38 anos. A totalidade dos profissionais pesquisados afirmava realizar
orientações as gestantes durante as visitas nos seus domicílios (VD) ou na

1339

presença das mesmas nas UBS quanto à prevenção ou diagnóstico precoce do
câncer de colo uterino e de mama; incentivo a participação de atividades
educativas a serem realizadas em grupo ou individualmente; tratamento das
intercorrências da gestação; exames laboratoriais; imunização antitetânica e
prevenção e tratamento dos distúrbios nutricionais. Em relação à participação de
capacitações sobre Pré-Natal e Puerpério de baixo risco, a maioria 81,6% dos
profissionais referiu não ter oportunidade em participar dado que não condiz com
um dos objetivos específicos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Mulher que é o de Promover a atenção qualificada e humanizada, através da
capacitação de equipes em atenção obstétrica e neonatal. Quando questionado o
motivo sobre a não participação de capacitações todos os profissionais referiram
que a rede municipal não ofereceu os cursos. Quanto ao desenvolvimento de
grupos de pré-natal 89,8% não estavam executando grupos atualmente.
Conclusões: A limitada re-qualificação e capacitação profissional observada no
estudo apresenta-se como uma barreira na implementação de grupos de pré
natal, pois o profissional se sente despreparado e desmotivado para a prática de
educação em saúde não atingindo as Recomendações do Ministério da Saúde
que estabelece a criação de grupos de apoio como instrumento fundamental para
uma assistência efetiva durante a gestação, parto e puerpério. Para que os
grupos de gestantes possam se desenvolver e contribuir na qualidade da
assistência é indispensável capacitar os gestores das unidades de saúde e
profissionais tornando um processo de formação contínua que vise não somente
à aquisição de habilidades técnicas, mas também ao desenvolvimento de atitudes
acolhedoras onde prevaleça a escuta qualificada das mulheres e a criação de
vinculo com os profissionais de saúde contribuindo para a consolidação do
cuidado humanizado na assistência ao pré natal e nascimento. Referências: ¹
Ministério da Saúde. Pré-natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada.
Brasília, 2005.2Ministério da Saúde. Parto, aborto e puerpério: assistência
humanizada à mulher. Brasília, 2001. 3Hoga LAK, Reberte LM. Pesquisa-ação
como estratégia para desenvolver grupo de gestantes: a percepção dos
participantes. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo Dec. 2007.

Disponível em

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S00806234200700040000
4&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 21 Jun. 2011.. 4Pereira SVM, Bachion MM.
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Diagnósticos de Enfermagem identificados em gestantes durante o pré-natal. Rev.
bras.
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Dec

2005.

Disponível

em

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S00347167200500060000
6&lng=en&nrm=iso>.; Acesso em: 20 Jun. 5Cunha MA, et al. Assistência Prénatal: competências essenciais desempenhadas por enfermeiros. Esc Anna Nery.
Revista de Enfermagem 2009; 13: 145-3.
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INFLUÊNCIAS NA PRÁTICA DO ALEITAMENTO
PERCEPÇÃO DE MÃES ADOLESCENTES

MATERNO:

Fogaca NR 1;Batista PA 2;Ferrari RAP3; Oliveira MMB4; Tacla MTGM5.
Resumo
INTRODUÇÃO: É unânime o conceito de que o leite materno é o alimento ideal e
o único que possui em todos os aspectos energético, nutricional e imunológico as
quantidades corretas e suficientes para os recém-nascidos (RN). O leite materno
atua no fortalecimento da imunidade do RN, mantendo o seu crescimento e
desenvolvimento

normal que, conseqüentemente, auxilia

no

combate à

5

desnutrição e à mortalidade infantil . É dentro desse contexto que foram criadas e
implementadas políticas e programas de incentivo ao aleitamento materno (AM)
como o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, coordenado
pelo Ministério da Saúde, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC),
desenvolvida no Brasil a partir de março de 1992, e os Bancos de Leite (BLH). No
entanto, apesar de todo o avanço científico e dos esforços de diversos
organismos nacionais e internacionais, as taxas de AM no Brasil, em especial as
de amamentação exclusiva, estão aquém do recomendado. Essa afirmação vem
corroborar uma situação paradoxal que ocorre no cenário nacional, apesar das
inúmeras vantagens do aleitamento materno exclusivo já comprovado pela
comunidade científica: o desmame precoce3. O desmame é definido como sendo
______________________
1
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3
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Doutora em Enfermagem. Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem
da Universidade Estadual de Londrina. Vice-coordenadora da Residência de
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a introdução de qualquer tipo de alimento na dieta de uma criança que, até então,
se encontrava em aleitamento materno exclusivo5. São muitos os fatores que
interferem no processo de amamentação e que são a causa do desmame
precoce. Alguns se relacionam à mãe, como as características de sua
personalidade e sua atitude frente à situação de amamentar, outros se referem à
criança e ao ambiente como, por exemplo, as suas condições de nascimento e o
período pós-parto. Estudos apontam a idade materna como variável que afeta e
influencia no desmame precoce1. Sendo a adolescência considerada um período
crítico do ser humano, no qual acontecem intensas transformações biológicas e
psicossociais, a ocorrência de uma gravidez nessa fase da vida implica em
somatória de mudanças que exigem um repensar no futuro com um filho,
geralmente, não desejado. Várias são as hipóteses para a redução do tempo de
aleitamento materno, estudos afirmam que as adolescentes, muitas vezes, aliam
sua própria insegurança e falta de confiança em si mesma em prover a
alimentação de seu bebê, à falta de apoio das próprias mães ou familiares mais
próximos, ao egocentrismo próprio dessa idade e aos problemas com a autoimagem4. Dada a importância sobre o aleitamento materno na vida da criança, e
suas particularidades na adolescência, tais como o risco para o desmame
precoce, é que se optou para a realização deste trabalho. OBJETIVO: Identificar
os motivos que influenciaram positiva ou negativamente o AM de mães
adolescentes, bem como analisar os fatores que determinaram o desmame
precoce. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, analítico prospectivo
com, abordagem qualitativa com mães adolescentes que tiveram seus filhos no
Hospital Universitário de Londrina, PR, no período janeiro a dezembro de 2006,
residentes neste município. A pesquisa foi realizada no Hospital Universitário de
Londrina-Paraná, sendo utilizadas fontes primárias e secundárias. As primárias
foram constituídas por entrevistas realizadas com as mães adolescentes, por
meio de visitas domiciliares ou telefonemas, mediante a sua concordância do
termo de consentimento livre e esclarecido. As secundárias foram constituídas de
coleta de dados através dos prontuários destas mães. A população de mães que
tiveram seus filhos no Hospital Universitário de Londrina (HU) e que residem na
cidade de Londrina totalizou 72 gestantes adolescentes atendidas nesta
instituição de saúde. Destas, 58 (80,5%) fizeram parte da pesquisa por terem
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seus partos neste hospital e por residirem na cidade de Londrina. As outras 14
(19,4%) foram excluídas por não atenderem aos critérios pré-estabelecidos da
pesquisa: sete (50%) devido a óbito fetal; três (21,4%) foram encaminhadas para
outros serviços de saúde para a realização do parto e três (21,4 %), cujos
prontuários não constavam dados sobre o parto, sugerindo possível transferência
para outro serviço hospitalar. RESULTADOS: Os resultados mostraram que todas
as mães pesquisadas tinham idade entre 14 e 18 anos, sendo a ocupação
predominante, a atividade de dona de casa; 53,4% delas não concluíram o ensino
fundamental, com predomínio de renda familiar entre 1.1 a 4.9 salários mínimos.
Quanto ao período gestacional, 94,8% fizeram o pré-natal e a maioria realizou
quatro a seis consultas. Todas receberam orientação sobre o aleitamento materno
exclusivo e suas vantagens e o profissional que mais orientou a prática da
amamentação foi o enfermeiro, com 67,7%. A maioria das crianças nasceu com
idade gestacional igual ou maior que 37 semanas, 53,4% de parto cesárea, sendo
que 69% delas não foram estimuladas a sugar na sala de parto; o tempo médio
de internação da população estudada foi de uma semana. A maioria dos recémnascidos saiu do hospital em aleitamento materno exclusivo, porém apenas
29,3% permaneceram com esta dieta alimentar até os seis meses de vida. Vários
foram os fatores que interferiram no sucesso e manutenção do AM dessas mães
no presente estudo. Os motivos citados como positivos foram o apoio familiar e as
orientações recebidas durante o pré-natal. Já os motivos que influenciaram de
maneira negativa foram a prematuridade, a pega incorreta e a crença do leite
fraco. A prematuridade e pega incorreta implicam em várias situações que por si
só atuam de maneira negativa no AME. A prematuridade, pelo tempo de
internação prolongada e devido às condições próprias do prematuro; a separação
mãe/filho; e a pega inadequada, por gerar um tempo mais curto em cada mamada
e uma maior freqüência, dando a impressão que o leite não está sendo suficiente,
favorecendo a insegurança na mulher e obstáculo para o AM. Nesse sentido, o
motivo “leite fraco” apontado como determinante para o desmame precoce
também revela a insegurança materna quanto a sua capacidade em nutrir o bebê.
Essa construção social é sustentada pela cultura e, portanto, influenciada pela
família e sociedade por meio de estímulos culturais, costumes, crenças e tabus.
Aliada as dificuldades próprias desse período essas construções sociais geram
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nessas mulheres uma insegurança comum às mães de todas as idades; porém,
as adolescentes possuem peculiaridades dessa faixa etária que agravam essa
insegurança, como dificuldade de aceitar e lidar com as modificações corporais
que afetam a sua auto-imagem e auto-estima, podendo levar a um estado de
autodepreciação gerado pela inexperiência e imaturidade que repercute
negativamente no cuidado com o bebê e no manejo da lactação. CONCLUSÕES:
O apoio e orientação, referidos pelas mulheres da pesquisa como influenciadores
positivos revelam a importância de uma atenção pré-natal qualificada e
humanizada como preconizado pelo Programa de Humanização no Pré-natal e
Nascimento (PHPN) do Ministério da Saúde. A equipe de saúde da família deve
manter o apoio e orientação às mães, tanto na alta hospitalar, como durante o
pré-natal, principalmente para com as adolescentes que são as que se beneficiam
mais das atividades de promoção da amamentação. Com isso se almeja uma
redução na interrupção da amamentação, como observado no presente estudo
onde a maioria dos recém-nascidos saiu do hospital em aleitamento materno
exclusivo, porém apenas 29,3% permaneceram com esta dieta alimentar até os
seis meses de vida. A ausência de continuidade das ações de promoção ao AM
implica não somente na fragmentação da assistência, como também na
interrupção do vínculo profissional-gestante que influencia diretamente na adesão
às orientações fornecidas. Outra limitação observada está relacionada ao número
significativo de mães que foram orientadas sobre o aleitamento e mesmo assim,
essa ação não ter sido suficiente para evitar o desmame precoce antes dos seis
meses, dado que questiona a efetividade das orientações realizadas por esses
profissionais. Mediante essas considerações deve-se ressaltar não somente a
importância da transmissão dessas informações, como a qualidade com que são
oferecidas. Para tanto, a utilização do método de aconselhamento é uma
alternativa concreta e eficiente que oferece às puérperas informações apropriadas
transmitidas por profissionais comprometidos que busquem desenvolver a
autoconfiança dessas mães para que possam acreditar na suficiência e qualidade
de seu leite, evitando o desmame precoce. REFERÊNCIAS: 1Carrascoza, KC, et
al. Análise de variáveis biopsicossociais relacionadas ao desmame precoce.
Paidéia - Cadernos de Psicologia e Educação, volume 15 número 30 jan-abr
2005. Disponível em : http://sites.ffclrp.usp.br/paideiaAcesso em: 09 Maio. 2011. 2
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PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS DA ATENÇÃO BÁSICA
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Santos LV 3
Santos MS 4
Silva EF 5
A adolescência é a etapa da vida compreendida entre a infância e a fase adulta
marcada por um complexo processo de crescimento e desenvolvimento
biopsicossocial.É delimitada como o período entre os 10 e 20 anos incompletos e
o período de 10 a 24 anos é considerado como juventude. Em geral, adolescência
e juventude são os períodos mais saudáveis do ser humano, apresentando os
menores índices de morbi-mortalidade. No entanto, torna-se um momento crucial
na atenção à saúde porque, nesta época, se estabelece todo um aprendizado
ligado a condutas e comportamentos futuro1.A importância da adolescência na
formação de hábitos e estilos de vida, bem como a vulnerabilidade deste grupo às
questões sócio-econômicas, às desigualdades de gênero, aos aspectos de
raça/etnia e, aos diferentes tipos de preconceitos determinam a necessidade de
uma atenção específica a este segmento populacional. Adolescentes não estão
acostumados a procurar serviços de saúde por isso faz-se necessário tornar os
serviços de saúde mais acolhedores para que cada oportunidade de contato com
eles possa ser aproveitada para promover a saúde, detectar e encaminhar
questões de importância para qualificar a saúde dessa população 2.Organizar a
atenção integral à saúde do adolescente tem sido um desafio para a saúde e para
a sociedade. Por esse motivo, é preciso que os profissionais de saúde
responsável por essa categoria, os adolescentes, utilizem de seus conhecimentos
de administração, e os desenvolva na sociedade, encarando como um desafio

(Eixo: Responsabilidade social da enfermagem no cuidado ao recém-nascido,
criança, adolescente e família)
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inovador. Nos dias atuais, a necessidade de implantação de políticas públicas
para a adolescência tornou-se obrigatória, considerando-se 50 milhões de
adolescentes e de jovens no Brasil, a importância do desenvolvimento integral de
suas potencialidades e a prevenção às situações de risco nesta faixa etária 3.
Nesta perspectiva, os profissionais que atuam nos programas de atenção à saúde
da população devem estar atentos a este grande contingente populacional,
buscando, em seus serviços, a maior efetividade possível. Para tal, devem
desenvolver atividades de promoção, prevenção e atenção, levando em conta
suas necessidades, as diferenças socioculturais entre gêneros e o padrão de
morbi-mortalidade4. OBJETIVO GERAL: Analisar a percepção dos enfermeiros
sobre a atenção integral à saúde do adolescente no âmbito da atenção básica.
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativa descritiva,
desenvolvida com enfermeiros das equipes da estratégia de saúde da família
(ESF) do Município de Caxias, Maranhão, Brasil, nos meses de junho a julho de
2011. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de um questionário
com questões abertas referentes à atenção a saúde dos adolescentes. O
questionário foi aplicado a enfermeiros que se comprometeram e assinaram o
termo de consentimento livre esclarecido. Para proceder à análise temática foi
organizado e estruturado o conteúdo seguindo as fases seqüenciais: a préanálise, a exploração do material e o tratamento dos resultados

5

para análise

dos resultados foi utilizado á analise de conteúdo.RESULTADOS: Foi aplicado o
questionário em 20 enfermeiros da atenção básica, resultando na categorização
de 4 temas. Baixa procura de adolescentes por serviço de saúde e caderneta
do adolescente. Esse tema mostrou, por meio das respostas dos enfermeiros,
que o adolescente não é atendido de forma sistematizada e as Unidades Básicas
de Saúde não são acolhedoras suficientes para a integração de ações que visem
um melhor atendimento nesta faixa etária. A caderneta do adolescente é um
instrumento precioso no atendimento porém pela baixa procura acaba não sendo

(Eixo: Responsabilidade social da enfermagem no cuidado ao recém-nascido,
criança, adolescente e família)
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aproveitada. Ações de atenção à saúde dos adolescentes. Com relação a essa
temática, as práticas desenvolvidas para promoção e prevenção de saúde
desenvolvidas por enfermeiros, mostra que são realizadas de modo coletivo nas
escolas próximas da Unidade Básica, não sendo muito comum ações
individualizadas. Os enfermeiros percebem que, para que ocorra uma atenção
integral

é

preciso

desenvolver

ações

interdisciplinares,

intersetoriais

e

interinstitucionais, voltadas para a prevenção e para a promoção da saúde, para o
atendimento local e para o encaminhamento de situações e problemas
específicos dessa faixa etária. Pode-se observar que existe uma iniciativa para o
desenvolvimento

dessas

ações

por

parte

dos

enfermeiros

através

da

reorganização de suas atividades, ampliando assim a oferta e procura de serviços
de saúde por adolescentes. Capacitação para lidar com a faixa etária. Os
enfermeiros referem uma escassez de profissionais capacitados bem como a falta
de procura por cursos nessa área o que mostra uma deficiência de
conhecimentos sobre as mudanças fisiológicas e comportamentais dessa faixa
etária. Políticas públicas e necessidade de ações intersetoriais. Os
profissionais referem a necessidade de políticas voltada para o grupo tendo em
vista ações intersetoriais específicas

desenvolvidas principalmente, entre

adolescentes pertencentes às condições sociais mais desfavoráveis, para diminuir
o risco de problemas de saúde física e mental, decorrentes, principalmente, da
falta de saneamento básico, de desemprego, da violência, da evasão escolar e do
tráfico de drogas. CONCLUSÃO: Diante do que foi exposto, a prática de
atendimento ao adolescente pode se pautar em dois processos que são
constituintes da dinâmica gerencial em saúde, como, o reconhecimento do perfil
sócio-epidemiologico populacional do adolescente na área de abrangência da
Unidade de Saude da Familia e ter envolvimento profissional e comunitário,
extensivo aos adolescentes, na definição participativa das necessidades e
prioridades de atenção a serem consideradas. Torna-se necessário a ampliação

(Eixo: Responsabilidade social da enfermagem no cuidado ao recém-nascido,
criança, adolescente e família)
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das ações voltadas para promoção e prevenção de saúde dos adolescentes,
assim como a utilização de meios como revistas, palestras, para introduzir os
jovens na rede básica de saúde, além de fazê-lo sentir-se bem no atendimento de
enfermagem como um todo, desde sua chegada, até o fim da consulta, não
deixando de ressaltar a primordial importância de recursos que mobilizem a
população adolescente, para que haja a valorização por parte dos mesmos, no
que se refere a procura pela serviço de saúde. REFERENCIAS: BRASIL.
Ministério da Saúde. Saúde do Adolescente: competências e habilidades DF
2008;Ferrari RAP, Thomson Z, Melchior R. Atenção à saúde dos adolescentes:
Percepção dos médicos e enfermeiros das equipes da saúde da família RJ 2006;
BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Instituto Brasileiro de
Geografia

e

Estatística,

Contagem

Populacional.Disponível

em:

<>,http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/popul/d…Novaes R, Vital C. A juventude de
hoje: (re)invenções da participação social.In: Thompson AA. et al. Associando-se
à juventude para construir o futuro. São Paulo: Peirópolis, 2005 p109-147; Minayo
MCS. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Editora Vozes
2001.

Descritores: Percepção,

Assistência Integral à

Saúde do Adolescente,

Enfermagem em Saúde Pública

(Eixo: Responsabilidade social da enfermagem no cuidado ao recém-nascido,
criança, adolescente e família)
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ATENDIMENTO A ADOLESCENTES NA REDE BÁSICA DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE RSa
Gomes VLOb
Martins GDMc
Silva CDC
Fonseca ADd
Gomes GCe
INTRODUÇÃO: Dados divulgados pelo Boletim Epidemiológico Aids e DST1
evidenciam que aproximadamente 36% dos jovens tiveram sua iniciação sexual
antes dos 15 anos de idade. Essa situação torna-se mais alarmante quando se
constata que 16% deles tiveram mais de 10 parceiros ao longo da vida e quase
7% mais de cinco parceiros eventuais no último ano. O documento denuncia
ainda que apenas 53% deles usaram preservativo na primeira relação e menos de
40% o usam em todas as relações1. Entre as situações associadas a essas
condutas de risco figuram as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e a
gravidez na adolescência. Analisando especificamente a incidência de Aids em
jovens brasileiros, constata-se que de 1982 até 2006, foram diagnosticados
10.337 casos1. No que se refere às gestações percebe-se um aumento de 391%
no período compreendido entre 1992 a 2002, sendo registrados anualmente no
Brasil, “cerca de 30.000 partos de adolescentes com idades entre 10 e 14
anos”2:27. Desse modo, as características epidemiológicas da população
adolescente

além

de

preocuparem

família,

educadores,

governantes

e

pesquisadores, apontam a necessidade da intensificação de ações promotoras de
saúde, entre elas a promoção da saúde sexual e reprodutiva de forma rotineira.
Por meio de um atendimento qualificado e individualizado, em que, além de

a
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aspectos sexuais e reprodutivos, fossem enfocados aspectos referentes à autoestima e à conscientização dos riscos aos quais estão expostas poder-se-ia
desencadear nas adolescentes a responsabilidade pelos próprios atos. Através da
consulta ginecológica é possível propiciar esse atendimento diferenciado.
Segundo as diretrizes do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher
(PAISM) a consulta ginecológica é fundamental, para a manutenção da saúde
sexual e reprodutiva da mulher. No entanto, inúmeras são as adolescentes, que
por desconhecimento a percebem apenas como um procedimento constrangedor,
capaz de detectar patologias. Com essa concepção imaginam a necessidade de
retirar toda a roupa e se exporem a um desconhecido. É importante salientar que
o exame ginecológico não constitui um procedimento rotineiro nas consultas,
sendo necessário em apenas algumas ocasiões. Os princípios fundamentais na
atenção à saúde da adolescente, são a ética, a privacidade e a confidencialidade.
Em relação à ética, a interação entre o profissional de saúde e o adolescente que
busca um atendimento, deve ser baseada no respeito, na liberdade de expressão
de sentimentos, medos, dúvidas e, na autonomia, sendo o adolescente
responsável por si, com direito de tomar decisões sobre a sua saúde. A
privacidade refere-se à garantia de que as informações fornecidas durante o
atendimento não serão repassadas aos responsáveis ou aos seus pares, sem
concordância explícita da adolescente. O sigilo é rompido legalmente apenas em
situações que envolvem risco de vida, abuso sexual, idéia de suicídio, informação
de homicídio entre outras. Embora se reconheça que a família pode representar
uma fonte de apoio para as adolescentes, sabe-se que o direito à privacidade
assegura o atendimento sem a presença de seus responsáveis3. No entanto, por
acreditarem que seus “segredos” serão revelados, muitas adolescentes não
procuram o atendimento nos serviços de saúde, ficando privadas dessa
significativa medida preventiva. Com a hipótese de que embora a consulta
ginecológica seja um procedimento indispensável para uma vida sexual e
reprodutiva saudáveis, adolescentes a utilizam pouco visando a promoção da
saúde e prevenção de doenças. OBJETIVO: conhecer os motivos que levam
adolescentes a procurarem atendimento na Rede Básica de Saúde do município
do Rio Grande/RS. METODOLOGIA: trata-se de um estudo com abordagem
quantitativa. Os dados foram colhidos diretamente dos formulários do Sistema de
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Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA-SUS), das Unidades
de Saúde ligadas à Secretaria Municipal da Saúde do município do Rio Grande.
Integraram a amostra todos os formulários referentes ao atendimento de
adolescentes do sexo feminino, com idades entre 10 e 19 anos incompletos, nos
anos de 2007 e 2008, de 10 Unidades Básicas de Saúde e 17 Unidades Básicas
de Saúde da Família, excluíram duas unidades em que os documentos estavam
guardados em local de difícil acesso, o que impossibilitou a coleta. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande. Para a
tabulação, os dados foram inseridos em planilhas do Aplicativo Microsoft Excel® e
submetidos à análise descritiva. RESULTADOS: Foram registrados 6888
atendimentos, destes 4795 (69,6%) referentes à saúde sexual e reprodutiva de
adolescentes, sendo 528 (7,7%) relacionados ao diagnóstico e tratamento de
DSTs, 449(6,5%) a problemas ginecológicos, 2762 (40,1%) destinados ao prénatal, parto ou puerpério e apenas 1056 (15,3%) relativos à promoção de saúde e
prevenção de gravidez e DSTs. Considerando que no último censo demográfico,
a faixa etária de 10 a 14 anos foi considerada como idade reprodutiva,
requerendo a formulação de políticas públicas4, optou-se por analisá-la
separadamente. Constatou-se a ocorrência de 1048 atendimentos, sendo 563
(53,7%) referentes à saúde sexual e reprodutiva. Avaliando o tipo de atendimento,
verificou-se que apenas 127 (12,1%) tiveram enfoque preventivo ou de promoção
da saúde sexual. Nesse sentido, sabe-se que ainda há um dilema ético para
prescrição de contraceptivos para essas jovens. É como se a sexualidade nessa
fase estivesse desatrelada da reprodução5. Considerando-se que nesta idade, as
ações podem realmente ser preventivas, acredita-se que a grande dificuldade
para atrair as adolescentes ao serviço de saúde esteja centrada na crença de que
necessitam de acompanhante responsável. Nesse sentido o Ministério da Saúde
esclarece que qualquer exigência, referente à presença de um responsável para
acompanhamento de adolescentes no serviço de saúde, constitui lesão ao direito
de uma vida saudável3. Adolescentes têm direito a privacidade, sigilo, respeito à
autonomia, de acordo com sua maturidade e capacidade de julgamento e não
apenas pelo critério etário. No entanto, o temor de que pais e mães descubram
sobre sua vida sexual, faz com que evitem a consulta ginecológica. Por outro
lado, a busca de diagnóstico de gravidez, diagnóstico e tratamento de DSTs,
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realização de pré-natal, consulta puerperal e para outros problemas ginecológicos
como cólica e corrimento, representou 436 (41,6%) atendimentos. Chama a
atenção o fato de duas adolescentes de 10 anos terem consultado para
diagnóstico de gravidez. CONCLUSÃO: a frequência de adolescentes às
Unidades de Saúde é baixa, sendo que as consultas para Educação em Saúde
ainda são mais escassas. Acredita-se que entre as estratégias para atrair
adolescentes ao serviço de saúde deva se incluir a discussão, junto às equipes de
saúde, dos direitos sexuais dos adolescentes, bem como de aspectos referentes
à acolhida e ao atendimento diferenciado que essa população precisa. É
necessário também problematizar junto às jovens seus direitos e deveres, bem
como desmistificar a consulta ginecológica apresentando-a como uma alternativa
para promoção da saúde sexual e reprodutiva, por meio da qual, além do acesso
aos métodos contraceptivos ocorra uma orientação, competente, segura e
despida de preconceitos. Assim, acredita-se que a busca rotineira pela consulta
ginecológica para adolescentes possa proporcionar uma melhor qualidade de vida
a esse público, bem como reduzir os índices de gravidez, DSTs/Aids e demais
agravos decorrentes de uma conduta impensada ou precipitada. Proporcionar aos
adolescentes uma vida sexual e reprodutiva consciente é essencial para o
planejamento de famílias saudáveis e com melhor qualidade de vida.
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ATIVIDADES LÚDICAS E HUMANIZAÇÃO: POTENTE REMÉDIO NO
TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM DOENÇAS CRÔNICAS

Pinheiro JL1
Sena AMF2
Arraes WM3
Moreira RA4
Teodoro LPP5
INTRODUÇÃO: O diagnóstico de doença crônica pode comprometer o
desenvolvimento normal de uma criança, por quebrar a rotina anteriormente
existente e exigir a esse cliente uma adaptação a nova realidade (PEDROSA et al
2007). As doenças crônicas acarretam inúmeras consequências à vida do
portador, imagine quando se trata de uma criança. O infante é obrigado a se
adaptar a um novo estilo de vida, onde se torna comum a rotina hospitalar, a
terapia medicamentosa, as dificuldades e obstáculos na vida social e familiar,
como, a ausência escolar frequente, o aumento da angústia e da tensão familiar
(MOTTA & ENUMO, 2010). O lúdico surge como uma maneira de estabelecer
vínculo entre a realidade e o imaginário das crianças, por meio de brincadeiras,
leituras, teatro de marionetes, dentre outras atividades, já que essas crianças têm
a possibilidade de viver papéis, formular idéias e exteriorizar o que pensa sobre a
realidade que vivencia (BARROS & LUSTOSA, 2009). O estudo surge como um
alerta aos profissionais e estudantes da área da saúde, a respeito da necessidade
de humanização na saúde, especialmente quando o cliente em questão trata-se
de crianças, que tiveram suas vidas modificadas após um diagnóstico de uma
patologia crônica, surgindo à prática do lúdico como maneira de levar até essas
crianças momentos de descontração e alegria. A ludicidade já teve sua
veracidade comprovada por vários estudos, assim como seus benefícios na vida
1 Acadêmica do 9° Semestre do Curso de Enfermagem d a Universidade Regional do Cariri –
URCA.
2 Acadêmica do 4° Semestre da Faculdade Leão Sampa io - FALS.
3 Acadêmica do 9° Semestre do Curso de Enfermagem d a Universidade Regional do Cariri –
URCA.
4 Enfermeira Especialista em Administração Hospitalar e Sistema de Saúde, COREN 610001512.
5 Enfermeira Especialista em Saúde da Família, COREN 003734.
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de quem usufrui. A criança que teve seu modo de vida modificado pela
cronicidade de uma patologia, vê no lúdico uma maneira de vivenciar os seus
hábitos anteriores e comuns da infância. Partindo das alterações repentinas na
vida de uma criança após o diagnóstico, percebe-se a necessidade de estudos
que incluam a assistência adequada e que por meio de atividades lúdicas, sejam
minimizados os efeitos da cronicidade em suas vidas. OBJETIVO: Como as
atividades lúdicas contribuem para a melhoria e a vida das crianças portadoras de
doenças

crônicas.

METODOLOGIA:

A

pesquisa

realizada

teve

caráter

exploratório-descritivo, onde foi utilizado o método de levantamento bibliográfico
através de pesquisas em páginas e revistas virtuais, dentre as mais utilizadas a
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Eletronic Library Online (Scielo),
onde os acessos datados do dia 25 de Julho a 18 de Agosto de 2011, tendo como
principais sujeitos, estudos em crianças portadoras de patologias crônicas e os
benefícios da humanização da saúde através de práticas que incluem atividades
lúdicas desenvolvidas por estudantes e profissionais da saúde. RESULTADOS:
Pedrosa et al (2007), constatou que além das dificuldades acarretadas pela
própria doença, as condições de vida podem acabar afetando a criança como um
todo, de forma que o desenvolvimento físico, intelectual e emocional são afetados
pelo curso da patologia. Percebeu-se que o diagnóstico de determinada patologia
acarreta na vida de um infante uma série de consequências desastrosas, já que
além de modificar todo o estilo de vida do portador e sua família proporciona a
esta criança uma vida regrada, onde as atividades normais desta fase são
interrompidas após o diagnóstico de tal doença. Sabendo de todos os efeitos que
uma doença crônica pode ocasionar na vida de uma criança, o lúdico surge como
instrumento a ofertar a essas experiências positivas em momentos críticos de
suas vidas (BARROS & LUSTOSA, 2009). Durante o estudo percebeu-se a
importância da ludicidade na vida dessas crianças portadoras de tamanha
responsabilidade, com horários, medicações, rotinas hospitalares, dentre outros,
visualizando assim as atividades lúdicas, como instrumento capaz de ofertar uma
maior qualidade de vida a essas crianças, já que poderão praticar atividades
comuns a sua antiga rotina. Conforme Paula & Foltran (2007), quando uma
1 Acadêmica do 9° Semestre do Curso de Enfermagem d a Universidade Regional do Cariri –
URCA.
2 Acadêmica do 4° Semestre da Faculdade Leão Sampa io - FALS.
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5 Enfermeira Especialista em Saúde da Família, COREN 003734.
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criança tem momentos de diversão ou distração durante o enfrentamento de uma
situação adversa, essa pode mergulhar em um Universo de inúmeras
possibilidades, recriando e vivenciando situações não comuns em sua vida com
melhor aceitação. Pelos estudos analisados pode ser verificada uma constante
quando se fala em atividades lúdicas, atuando como uma potente arma no
enfrentamento de situações adversas ocasionadas por determinada patologia,
não só por ofertarem um momento de descontração, mas por tratarem do
psicológico e emocional dessas crianças e seus familiares. Conforme Gallina
(2010), a ludicidade compreende uma necessidade do ser humano em qualquer
faixa etária, principalmente na infância, já que as atividades lúdicas assumem um
importante papel, por estimularem a criatividade, o cultivo da sensibilidade, a
busca da afetividade e a nutrição da alma; sendo associadas por estas crianças a
um momento prazeroso, agradável e divertido e ao mesmo tempo rico em
conhecimentos. Mais uma vez verifica-se a importância do lúdico na vida dessas
crianças, que muitas vezes necessitam de um apoio emocional e psicológico que
é deficiente, já que muitos profissionais da área só dão importância a terapia
medicamentosa, necessitando assim de atitudes que insiram estas crianças a
atividades lúdicas e humanizadas que favoreçam o entendimento e enfrentamento
da situação atual de saúde. O valor terapêutico da ludicidade já foi comprovado
por inúmeros estudos, uma vez que essas atividades distraem o medo e a
preocupação, promovendo uma relação terapêutica de ajuda à criança e a sua
família, por fornecer aspecto de vida normal semelhante às atividades
desenvolvidas pelas crianças nesta fase da vida (MOTTA & ENUMO, 2010).
Enfatizando, a pesquisa constata a necessidade da ludicultura na vida dessas
crianças, por ofertar um momento único, onde as dores, as tristezas, o medo e a
angústia são esquecidos por alguns minutos e são substituídos pela alegria e
felicidade típicos da infância. CONCLUSÃO: Como foram vistos, os dados da
pesquisa reforçaram, de certa forma, a idéia de outros estudos que associam a
importância da prática de atividades lúdicas no dia a dia de crianças portadoras
de patologias crônicas, mostrando o lúdico, como uma força motriz que
impulsiona e instiga as crianças a continuarem lutando contra a doença, suas
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conseqüências e restrições. Surgindo assim a necessidade de uma humanização
em massa, onde todos os profissionais da área de saúde passem a encarar o
cliente como um ser holístico, procurando suprir as principais necessidades do
portador da patologia em questão, que no caso se tratam de crianças. Já que por
meio de tantas pesquisas o lúdico teve sua eficácia comprovada necessita-se que
os profissionais e estudantes acrescentem em sua rotina de trabalho atividades
que busquem ofertar um maior suporte emocional e psicológico a essas crianças,
por meio de atividades lúdicas que as impulsionem a continuar lutando dia a dia
de suas vidas e as ofertem uma maior qualidade de vida.
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ATUAÇÃO

DA

ENFERMAGEM

DIANTE

ACIDENTES DOMÉSTICOS EM CRIANÇAS

A

PREVENÇÃO

DE

1

Santos VN1, Chaves EMC2 , Farias LM 3, Melo GM 4, Barroso TKP5
Introdução: Os acidentes domésticos na infância que ocorrem no ambiente
domiciliar, assim como em creches e escolas, poderiam ser evitados por pais e/ou
cuidadores através de ações preventivas. Durante a infância as crianças
encontram-se mais expostas aos fatores de riscos existentes no ambiente
doméstico, tornando-se vulneráveis às injúrias não intencionais, consideradas
acidentes(1). Isto ocorre por ser o ambiente de maior permanência da criança, logo
o principal local de ocorrência desse evento é o próprio ambiente domiciliar,
acentuando-se em crianças mais jovens(2). Estudo científico demonstra que
acidentes domésticos ocorrem com crianças de todas as idades, mas o período
de maior ocorrência é até dois anos de vida(3). Pois, esta é a fase das descobertas
do corpo, da curiosidade em relação ao mundo que a cerca e de maior
permanência em casa(4). Ressalte-se que muitas vezes as crianças são vítimas da
inexperiência dos pais ou do cuidador. Estudo evidenciou que em alguns casos
estes se tornam os facilitadores de alguns acidentes domésticos, como engasgo
por ingerirem alimentos inadequados para sua idade; queda, causada pela falta
de proteção em berço e cama; queimaduras na pele, quando não verificam a
temperatura da água para o banho; entre outras, em crianças menores de dois
anos(5) . Objetivo: identificar as orientações da enfermeira às mães sobre a
prevenção de acidentes domésticos em crianças menores de dois anos, durante a
consulta de puericultura, da Estratégia Saúde da Família (ESF). METODOLOGIA:
1
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leiliane.martins@hotmail.com
2
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3
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Tratou-se

de

estudo

exploratório-descritivo,

com

abordagem

qualitativa,

desenvolvido em novembro de 2010, na Estratégia Saúde da Família (ESF), em
uma Unidade Básica de Saúde da Família, no Município de Horizonte, Ceará,
Brasil. A população constituiu-se de 12 mães. A amostragem foi do tipo
intencional e por saturação dos dados, com os seguintes critérios de inclusão:
mães de crianças cadastradas na Estratégia de puericultura da referida Unidade,
mães de crianças com até dois anos. Todavia, a contrariedade dessas
características foi entendida como critérios de exclusão. A coleta de dados foi
realizada na própria consulta de puericultura, após a consulta da enfermeira a
criança. Utilizou-se questionário semiestruturado com questões objetivas e
subjetivas relacionadas aos objetivos do estudo, divididas em: dados de
identificação das mães, como idade, estado civil, escolaridade; questões abertas
sobre as medidas preventivas executadas pela mãe para evitar acidentes
domésticos, os cuidados das mães ao filho após o acidente doméstico e as
orientações da enfermeira na prevenção de acidentes domésticos na infância. O
questionário foi utilizado para a entrevista semi estruturada aplicada às mães,
após as orientações da enfermeira sobre os cuidados ao seu filho, na consulta de
puericultura. A sala de atendimento da enfermeira da ESF compôs o cenário do
estudo. A enfermeira autora do estudo realizou a entrevista à mãe, em que esta
além de responder às perguntas estruturadas do questionário, pode expressar
ideias e opiniões sobre a temática em estudo. Destaca-se que para manter o
anonimato das mães, utilizou-se a letra M, seguida do número ordinal, após a
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, do Hospital Geral de Fortaleza
(HGF), sob número no 041106/10. Resultados: A variação de idade de maior
ocorrência das mães entrevistadas encontrou-se na faixa etária de 15 a 43 anos,
dentre estas, três com idade de 15 anos. Quanto ao estado civil, cinco mães eram
casadas, duas viviam em união consensual e cinco eram solteiras. No
concernente à escolaridade, apenas uma mãe possuía o Ensino Superior, nove
concluíram o Ensino Médio e duas o Ensino Fundamental. As crianças das mães
entrevistadas tiveram idade variando de 2 meses a 1 ano, destas, oito eram do
sexo feminino e quatro do masculino. Diante da indagação sobre as medidas de
prevenção de acidentes adotadas pelas mães, estas destacaram em seus
discursos: Protejo a de tomada elétrica e coloco tampinha na tomada, deixo as
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coisas fora do alcance para não derrubar por cima dela (M1). Machuco bem os
alimentos, pois morro de medo dele se engasgar e fico de olho nele. Não deixo
brincar com objetos pequenos (M2). Tenho cuidado com acesso da criança ao
fogão durante o preparo de refeições (M6). Guardo os produtos de limpeza e os
medicamentos no alto (M3). Coloco as agulhas e botões no alto, pois sou
costureira dela (criança). Adora brincar no chão e coloco tampinha na tomada,
deixo as coisas fora do alcance para não derrubar por cima dela (M5). A respeito
das medidas adotadas pelas mães após o envolvimento dos filhos em acidentes
domésticos, as entrevistadas discorreram: Na hora da queda passei vick, assoprei
e acalmei meu filho (M2). Eu fiquei doidinha, achei que o menino tinha batido a
cabeça no chão, então comecei a chorar com ele (M5). Fiquei branca, eu não
sabia que ele poderia cair, ele só tem quatro meses, ele caiu da cama no instante
que eu fui no banheiro... eu soprei a cabeça dele, achei que a moleira iria afundar
...(M11). Meu filho se engasgou com um caroço de feijão, acho que eu não
machuquei direito... na hora, bati nas costas dele...(M9). Ao abordar as mães
acerca das orientações da enfermeira da ESF sobre a prevenção de acidentes na
infância, durante a consulta de puericultura, obtiveram-se as seguintes respostas:
A enfermeira em toda consulta de puericultura, me diz como meu filho vai crescer,
mas também me alerta sobre os cuidados que devo ter com ele, para evitar
acidentes em casa (M2). A enfermeira me disse para eu levantar a lateral do
berço, pois o nenê, já está rolando (M7). Ela (enfermeira) me explicou que tem
que machucar com um garfo os alimentos para o meu filho não se engasgar
(M10). Como meu filho está engatinhando, ela (enfermeira), disse que tivesse
cuidado com o piso, com objetos no chão, meu material de costura (M5).
CONCLUSÃO: A família, como principal responsável pela criança, deve ser
orientada a manter os cuidados preventivos com queimaduras, a fim de promover
um ambiente seguro para criança. Os pais e responsáveis pelo cuidado devem
evitar expor a criança a ambientes que possam promover o acidente, assim como
educar e proteger, pois a educação de forma saudável também é um meio de
prevenção. REFERÊNCIAS 1. Vieira LJES, Araújo KL, Abreu RNDC, Lira SVG,
Frota MA, Ximenes LB. Repercussões no contexto familiar de injúrias nãointencionais em crianças. Acta Sci Healt Sci. 2007; 29(2):151-8. 2. Paes CEN,
Gaspar VLV. As injúrias não intencionais no ambiente domiciliar: a casa segura. J
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Pediatr. 2005; 81(5):146-54. 3. Lima RP, Ximenes LB, Vieira LJES, Oriá MOB.
Acidentes na infância: local de ocorrência e conduta dos familiares no âmbito
domiciliar. Enferm Glob. 2009; 15:1-12. 4. Acker JIBV, Cartana MHF. Construção
da participação comunitária para a prevenção de acidentes domésticos infantis.
Rev Bras Enferm. 2009; 62(1):64-70. 5. Bueno A, Lopes M. A morbidade por
causas externas em uma região do município de Porto Alegre/RS . Cienc Cuid
Saúde. 2008; 7(3):279-87.

Descritores: Criança; Acidentes Domésticos; Enfermagem.
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO EDUCADOR NA FAMÍLIA DA
CRIANÇA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
*GUARESCHI APDF
**BERTI FS
**MONTANARI NRL
**RANIEIRI CB

**SOUSA MS
Introdução: Família é uma instituição social historicamente determinada, que
possui seus próprios valores, crenças e normas inerentes para cada modelo
específico. Nos últimos anos a família tem apresentado envolvimento nos
cuidados de saúde, sendo através desta que se alcança o bem-estar e a saúde
de seus membros. Dessa forma, é essencial a educação em saúde no contexto
familiar, através de tarefas que evitam riscos, restauram a saúde e previnem
muitas doenças. Uma das funções do enfermeiro é ser educador, a fim de
alcançar o cuidado primário, prevenindo doenças e promovendo o bem estar,
auxiliando na identificação do que é saúde e os cuidados necessários em seu
ambiente físico, psíquico e social. É importante que a enfermagem centre o
cuidado na família para desenvolver suas práticas de avaliação e intervenção,
portanto, propiciando estreitamento da relação entre saúde, doença e família,
bem como entre o paciente, a família e o enfermeiro, associando a coleta de
informações com a prática da Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE), individualmente para cada membro e coletivamente dentro da família,
fortificando relações interpessoais e conscientizando- os sobre seus direitos e
deveres como cidadãos além de promover a saúde, que significa formar ações
de educação e ações estruturais do Estado para melhorar as condições de vida
desde o nascimento. Existe a necessidade de ampliar as intervenções de
enfermagem no ambiente familiar, por isso esse trabalho identifica e realiza
*Enfermeira. Mestre e Doutoranda. Docente da graduação e pós-graduação do Centro
Universitário São Camilo – SP. Especialista em Enfermagem Pediátrica
**Graduandas do 8º semestre do curso de enfermagem do Centro Universitário São CamiloSP
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todo o processo de enfermagem, desenvolvendo os princípios de educação,
promoção e prevenção da saúde, ampliando o conhecimento, orientando,
intervindo e reestruturando os hábitos de saúde para proporcionar qualidade de
vida desde a primeira fase do ciclo vital. Objetivo: Relatar a experiência com
uma família elaborando planejamento da assistência humanizada de
enfermagem com enfoque na educação, promoção e prevenção da saúde no
contexto familiar de modo a influenciar na saúde das crianças. Metodologia:
Trata-se de um relato de experiência da elaboração do trabalho interdisciplinar
do curso de Enfermagem do quarto semestre que tem como enfoque a
educação, prevenção e promoção da saúde. Neste trabalho foi solicitado que
os alunos entrassem em contato com uma família que não fosse previamente
conhecida para realizar coleta de dados de saúde com um integrante de cada
período do ciclo vital, mas com enfoque nesta pesquisa na saúde da criança.
Neste estudo foi escolhida uma família de classe média baixa, composta por
cinco integrantes. Após a realização da primeira etapa do processo de
enfermagem, foi elaborado pelas autoras após pesquisa bibliográfica de artigos
identificados através da base de dados Medline, Lilacs e base de texto Scielo
disponíveis em bibliotecas virtuais dos últimos dez anos, as demais etapas do
processo de enfermagem e a contextualização da saúde da família.
Resultados: Após a iniciação de visitas domiciliares foi possível identificar a
falta de conhecimentos relacionados à saúde, sendo a característica definidora
do diagnóstico de enfermagem Conhecimento Deficiente escolhido para a
família estudada. O resultado esperado era que a família investigada pudesse
ampliar o seu conhecimento sobre o processo saúde doença e como buscar
através dos seus direitos uma melhor qualidade de vida para todos, inclusive à
criança. Para tanto, discute-se a intervenção de enfermagem de orientar e
educar a família quanto a busca da saúde, principalmente, com relação a
criança. A educação se constitui na mola mestra para a transformação dos
*Enfermeira. Mestre e Doutoranda. Docente da graduação e pós-graduação do Centro
Universitário São Camilo – SP. Especialista em Enfermagem Pediátrica
**Graduandas do 8º semestre do curso de enfermagem do Centro Universitário São CamiloSP

1365

paradigmas da existência humana, sendo um instrumento que possibilita os
familiares compreender a importância da informação para promoção,
prevenção e cuidados na saúde da criança. Dentre as diversas formas de
atuação do enfermeiro na sociedade moderna, a prática educativa vem
despontando como principal estratégia de saúde. O enfermeiro educador tem a
função de dar afeto, ser persistente, desejar bem ao próximo e ter uma
excelente relação humana, no intuito de oferecer caminhos que possibilitem
transformações, influenciando nos costumes e hábitos da família. Ressalta-se a
importância da interação dos profissionais no contexto familiar e seu histórico,
percebendo que os pais e crianças são seres únicos que necessitam de
cuidado individual e coletivo de forma humanizada. Assim a SAE faz-se
necessária para análise da intervenção de estratégia educativa. Nesta
experiência ficou notória a necessidade de orientações a respeito do
aleitamento materno e alimentação; manutenção da carteira de vacinação e
prevenção de doenças e o quanto as crenças e valores influencia nas práticas
de saúde. A ação proposta foi orientar e explicar à família sobre os seus
direitos, afinal no Capítulo II, Art. 6º da Constituição Federal do Brasil já tem a
descrição do direito de todo cidadão à saúde, trabalho, moradia, lazer,
segurança, proteção à maternidade e à infância. Com intuito de auxiliar a
família no empoderamento dos direitos da criança, foram entregues e
explicados o Estatuto da Criança e do Adolescente, Carta dos Direitos dos
Usuários da Saúde, cartilhas e manuais de saúde para os pais e criança, pois
analisamos que através da educação no ambiente familiar é possível
influenciar a qualidade de saúde das crianças. Conclusão: Esse trabalho
demonstra através da vivencia a falha em nosso sistema social bem como no
conhecimento de fatores de prevenção, promoção, recuperação e reabilitação
da saúde. O enfermeiro tem papel essencial na saúde da família influenciando
em todas as fases do ciclo vital, em especial de crianças dependentes de
*Enfermeira. Mestre e Doutoranda. Docente da graduação e pós-graduação do Centro
Universitário São Camilo – SP. Especialista em Enfermagem Pediátrica
**Graduandas do 8º semestre do curso de enfermagem do Centro Universitário São CamiloSP
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crenças, valores, costumes e hábitos dos cuidadores. Assim, faz- se
necessário a presença de um enfermeiro próximo a realidade da comunidade
onde atua, para orientar a população e elaborar um plano assistencial
humanizado e condizente ao contexto de cada individuo e família. É gratificante
atuar na prática da graduação a profissão como educador, promovendo bem
estar psíquico e social para cada família e principalmente para cada criança.
Percebe- se, que o enfermeiro enquanto educador assume um papel social,
cultural e histórico importante em preparar o indivíduo, numa participação ativa
e transformadora, nas diferentes possibilidades de qualidade em saúde desde
o nascer até o morrer.
DESCRITORES: Saúde em família, pediatria e enfermagem.
Referências Bibliográficas:
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teóricas e aplicabilidade, 1ª edição, Ed. Martinari, São Paulo, 2008; p.24- 25.
ROCHA, SMM et al. Promoção de saúde das famílias de docentes de
enfermagem: apoio, rede social e papéis na família. Revista Texto Contexto
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE À DOR NA UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
Silva FSF 1
Silveira LSB 1
Marques DRS 2

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal-UTIN é um ambiente hospitalar onde são
realizados procedimentos que, mesmo sendo vitais para saúde dos recém-nascidos,
ocasionam desconforto e dor (REICHERT et al., 2007). O enfermeiro tem como foco
principal o cuidado ao ser humano e, independentemente do estado de saúde e da
faixa etária, seu dever é satisfazer as suas necessidades de saúde, sendo também
responsável pela assistência prestada por toda a equipe de enfermagem
(MEDEIROS; MADEIRA, 2006). Objetivou-se verificar a atuação do enfermeiro frente
à dor na UTIN de uma maternidade pública de Aracaju-Se. Trata-se de estudo
exploratório, de corte transversal, abordagem quantitativa e análise descritiva. A
amostra da pesquisa conteve um total de 10 enfermeiros atuantes na UTIN, que
foram submetidos a um questionário contendo 13 perguntas. Dentre os pesquisados,
100% não receberam treinamento especifico para UTIN, acreditam na dor neonatal e
conhecem as escalas de dor, embora nunca tenham utilizado. 60% sentem-se
despreparados e 40% preparados para reconhecer a dor neonatal. 70% do sujeitos
negaram e 30% afirmaram conseguir identificar a intensidade da dor. Como forma
de reconhecimento da dor foram citados: choro e expressões faciais em 100%,
movimentos corporais em 60%, freqüência cardíaca em 50%, frequência respiratória
40% e temperatura em 10%. Das intervenções, 60% referiu utilizar farmacológicas e
não farmacológicas, 30% utiliza farmacológicas e apenas 10% utiliza não
farmacológicas. Os resultados apontam a necessidade de capacitar os enfermeiros
para o manejo adequado da dor neonatal, possibilitando a melhoria da assistência
na UTIN. PALAVRAS-CHAVES:Enfermagem; dor; recém-nascido.1 INTRODUÇÃO
A dor é um fenômeno universal, vivenciado em todas as faixas etárias, níveis
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socioeconômicos e em todas as situações e ambientes (GUIMARÃES; VIEIRA,
2008). A Associação Internacional para Estudo da Dor (IASP) define dor como "uma
experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual
real, potencial ou descrita nos termos da lesão. No ser humano a dor é uma
sensação expressa e lembrada através de palavras. Os recém-nascidos - RNs, em
especial, não verbalizam a dor que sentem. Isso não significa, de fato, que não
sintam dor ou que não a exprimam através de um modo próprio (GUINSBURG,
2000). Durante as primeiras horas de vida, os RNs prematuros e de risco internados
em uma UTIN são submetidos em média, cerca de 50 a 150 procedimentos
potencialmente dolorosos, tais como: intubação, aspiração da cânula orotraqueal,
coleta de exames através da punção arterial, acesso venoso, drenagem de tórax, e
em RNs com menos de 1.000 gramas esse número chega a 500 ao longo de sua
internação (SILVA et al., 2009). Os enfermeiros que atuam nas UTINs são
responsáveis pela qualidade dos cuidados de enfermagem prestados ao recémnascido. O fato de o recém-nascido expressar de forma não verbal os sentimentos
de dor, faz com que o profissional de enfermagem que cuida desse pequeno ser
indefeso, além de aguçar sua percepção, tenha também habilidades de identificar os
possíveis sinais de dor que o RN apresenta. O enfermeiro tem como foco principal o
cuidado ao ser humano e, independentemente do estado de saúde e da faixa etária,
seu dever é satisfazer as suas necessidades de saúde, sendo também responsável
pela assistência prestada por toda a equipe de enfermagem (MEDEIROS;
MADEIRA, 2006). Baseado nesse contexto, o interesse das pesquisadoras pela dor
neonatal cresceu pela relevância e importância do tema, e pela subjetividade da dor
nos RNs, passando muitas vezes despercebida pelos olhos dos profissionais de
enfermagem. Neste sentido, o presente trabalho objetiva verificar a atuação do
enfermeiro frente à dor na unidade de terapia intensiva neonatal de uma
maternidade pública da cidade de Aracaju-Se. Para isso procurou-se detectar a
existência da utilização de métodos para avaliação da dor no recém-nascido pelo
enfermeiro; verificar o nível de conhecimento dos enfermeiros em relação à dor
neonatal; citar as principais intervenções realizadas pelo enfermeiro para minimizar
a dor do neonato.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo exploratório, de corte
transversal, abordagem quantitativa e análise descritiva. Ocorreu entre o período de
setembro a novembro de 2010, realizado na Maternidade Nossa Senhora de
Lourdes. Trata-se de uma instituição de alta complexidade, que se caracteriza-se
por atender gestantes e recém-nascidos de alto risco. Foram incluídos todos os
enfermeiros que trabalhassem na UTIN da maternidade em estudo. A amostra do
estudo foi composta um por 10 enfermeiros do setor. Como instrumento para a
coleta de dados foi elaborado pelas pesquisadoras um questionário contendo
questões claras e concisas relacionadas aos objetivos da pesquisa por meio da
utilização de um questionário contendo 13 perguntas avaliando: escalas utilizadas
para avaliação da dor, intervenções farmacológicas e não farmacológicas utilizadas
para alívio da dor, etc. 3 RESULTADOS E DISCUSSÃO Com unanimidade nenhum
dos profissionais receberam treinamento para trabalhar na UTIN, apenas
treinamentos voltados a todos os profissionais de saúde da instituição. Pudemos
observar que todos os profissionais entrevistados acreditam que o RN sente dor.
Esse resultado nos mostra uma mudança de paradigma, pois por volta da década de
70, pediatras e neonatologistas não acreditavam na dor do neonato. Atualmente é
aceito que tanto o RN a termo como o pré-termo apresentam todos os componentes
anatômicos, funcionais e neuroquímicos essenciais para a nocicepção. Dos
entrevistados 60% se dizem despreparados para reconhecer a dor neonatal, e 40%
sente-se preparados. Os enfermeiros que atuam nas UTINs são responsáveis pela
qualidade dos cuidados de enfermagem prestados ao recém-nascido. Quanto à
forma como a dor é reconhecida no RN, o choro e as expressões faciais foram
mencionados em 100% pelos os entrevistados, os movimentos corporais em 60%,
freqüência cardíaca 50%, frequência respiratória 40% e a temperatura apresentou
apenas 10% de como alterações das quais são utilizadas para o reconhecimento da
dor. A avaliação comportamental da dor peca pela falta de objetividade, dependendo
da interpretação do observador acerca dos comportamentos avaliados. Quando se
questionou sobre a capacidade do enfermeiro em identificar a intensidade da dor,
70% afirmou não conseguir identificar e 30% consegue identificar. Para que se
possa atuar terapeuticamente diante de situações possivelmente dolorosas, não
basta saber que o recém-nascido tem maneiras de exprimir a dor. É preciso, dispor
de instrumentos que "decodifiquem" a linguagem da dor. Dentro dessa visão foram
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desenvolvidas escalas multidimensionais, que tentam analisar os parâmetros
comportamentais, associados a algumas respostas fisiológicas à dor (GUINSBURG,
2000). Dentre as ações desempenhadas ao decetar a dor no RN, 60% dos
enfermeiros referiu utilizar intervenções farmacologicas e não farmacologicas
concomitantemente, 30% utiliza apenas intervenções farmacológicas e apenas 10%
utiliza somente não farmacológicas. As medidas não-farmacológicas possibilitam
que o enfermeiro realize intervenções de enfermagem para a prevenção e controle
da dor baseada em sua contínua observação do recém-nascido, as quais devem ser
usadas

isoladamente

ou

em

conjunto

com

intervenções

medicamentosas

(MEDEIROS; MADEIRA, 2006). 4 CONCLUSÃO Diante dos dados obtidos podemos
concluir que mesmo o enfermeiro não sendo submetido a treinamento a sua
percepção da dor sentida pelo RN é desenvolvida no dia-a-dia, mas apesar de
perceberem não conseguem aferir a intensidade. Essa constatação pode ser
reforçada pelo fato de os profissionais pesquisados não utilizarem nenhuma escala
de mensuração da intensidade da dor, apesar de conhecer algumas delas. Foi
possivel detectar que a maioria dos sujeitos do estudo tem a administração de
analgésicos como principal medida de alivio do sofrimento neonatal diante do
sentimento doloroso. Isso indica o desconhecimento, por partes dos profissionais, de
medidas não-farmacológicas utilizadas para prevenir e aliviar a dor. Isso pode estar
relacionado à insuficiência de estudo sobre esta temática durante a formação
profissional, que impede que atue intervindo na eliminação e prevenção da dor.
Assim sendo, é inegável a necessidade de capacitar o profissional de enfermagem
para que este atue de maneira adequada diante do manejo da dor, possibilitando
que seja desenvolvida uma assistência integral, qualificada e humanizada que
garanta a promoção da saúde do recém-nascido internado em UTIN.
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ATUAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRIAGEM NEONATAL
NO ESTADO DO PIAUÍ

BARROS, RS¹; ROCHA, S.S²; GOUVÉIA,MTO³; SANTOS, LRO 4

O termo triagem, que se origina do vocábulo francês triage, significa seleção,
separação de um grupo, ou mesmo, escolha entre inúmeros elementos e define,
em Saúde Pública, a ação primária dos programas de Triagem, ou seja, a
detecção – através de testes aplicados numa população – de um grupo de
indivíduos com probabilidade elevada de apresentarem determinadas patologias¹.
A Triagem Neonatal, comumente chamada de “Teste do Pezinho” é um exame
gratuito e exigido por lei, que é preferencialmente feito entre o 3º e o 7º dia de
vida da criança, estendendo-se o prazo até, no máximo, o 30º dia de nascido,
possibilitando-se assim um diagnóstico precoce e possível tratamento em caso de
confirmação de alguma patologia. As doenças detectadas pela triagem neonatal
(TN) são geralmente assintomáticas no período neonatal, não têm um grupo
considerado de alto risco e se caracterizam pela capacidade de causar grandes
danos no crescimento e desenvolvimento das crianças acometidas se o
diagnóstico e tratamento não forem realizados no momento oportuno2. O objetivo
desse estudo foi analisar a realização da Triagem Neonatal no Estado do Piauí,
identificando o numero de triagens neonatais realizadas, relacionando as
enfermidades identificadas e o tratamento dos casos confirmados. Tratou-se de
um estudo de natureza quantitativa que foi realizado por meio de levantamento de
pesquisa em prontuários e banco de dados junto ao Serviço de Referencia em
Triagem Neonatal- SRTN de um

Hospital Público Infantil em Teresina-PI. A

população do estudo foram todos os recém-nascidos (RN) submetidos ao exame
do pezinho através do SUS no ano de 2009. O instrumento utilizado para a coleta
de dados foi previamente elaborado e para analise de dados foi utilizado o
Microsoft Office Excel e os resultados apresentados em tabelas. A análise dos
dados revelou um avanço no que tange a cobertura do Programa no estado
desde a sua implantação, visto que passou de 36,97% para 77,14% dos nascidos
vivos (NV), em 217 dos 224 municípios, totalizando 96,87% de cobertura no
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estado. O acesso facilitado ao teste no município de origem permitiu esse
aumento, visto que o deslocamento dos usuários torna um fator desfavorável.
Verificou-se que 87,67% realizaram o teste na primeira semana de vida, é um
dado relevante no que tange a realização o quanto antes do exame, de
preferência ainda na maternidade, 10,18% após a primeira semana e 2,13% após
o 30º dia de vida. Observa-se que ainda um considerável numero realiza o teste
depois da primeira semana de vida, o que ainda desfavorece na realização do
tratamento imediato dos casos confirmados, uma vez que demanda tempo entre a
realização do exame e o recebimento do resultado. E dessa forma, quanto mais
precoce a realização do exame mais rápido o diagnostico por permitir evitar
conseqüências catastróficas ao desenvolvimento das crianças, incluindo a morte3.
As patologias que foram diagnosticadas foram Hipotireoidimo congênito e
Fenilcetonúria, que são as patologias da Fase I do Programa Nacional de Triagem
Neonatal-PNTN. O tratamento utilizado para os pacientes com Fenilcetonuria é
nutricional com uma fórmula isenta de fenilalanina que os pacientes recebem pelo
SUS e realizam um acompanhamento com a equipe multiprofissional e os
pacientes com Hipotireoidismo Congênito é medicamentoso- Levotiroxina, que
recebem em seus municípios de origem também pelo SUS, alem do
acompanhamento periódico com a equipe do SRTN. Apesar do visível avanço do
Programa é de suma importância sensibilizar os gestores e profissionais quanto a
atingir 100% de cobertura de NV, por meio da implantação do teste em todos os
municípios do estado, facilitando o acesso dos usuários a um exame que é
gratuito e de direito. Isso é necessário para evitar seqüelas significativas no
desenvolvimento da criança, e ainda, se faz necessário que o estado avance para
as outras fases do programa (II que incluem anemia falciforme e outras
hemoglobinopatias e fase III, que inclui a Fibrose Cística), para que possa assim
realizar o diagnostico dessa demanda reprimida, uma vez que as patologias
dessas fases não são diagnosticadas precocemente pelo SUS no PI, dificultando
a busca ativa desses pacientes e diminuindo a sua sobrevida. O MS estabelece
critérios para habilitação em outras fases do programa, entre elas incluem um
fluxo bem estabelecido que vai desde a realização da coleta até o atendimento
dos pacientes, a garantia do atendimento e acompanhamento dos pacientes
detectados, nas respectivas doenças da fase de implantação, fluxo regular de
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fornecimento de medicamentos, cobertura uniforme nas diversas regiões1. A
enfermagem tem papel importante e indispensável no PNTN, porque ela que
interage com a clientela alvo: a mãe e o recém nascido, deste o pré-natal, nas
Unidades Básicas de Saúde. Esse profissional que vai informar e orientar a
gestante que após o nascimento, do bebê, ela passará por um exame simples e
de muita importância, que é o “Teste do Pezinho”, assim a futura mãe estará
ciente que deve exigir o exame quando seu filho nascer4. A analise permitiu
detectar alguns desafios e dificuldades inerentes ao avanço, a base se firma na
atenção básica, na busca ativa e no aconselhamento das gestantes no pré-natal,
abordando aos familiares quanto a importância da realização do teste, tornando
de fundamental importância a atuação das equipes multiprofissional para uma
abordagem mais efetiva, para que a patologia possa ser diagnosticada o quanto
antes para um tratamento precoce. Os desafios para avançar para outras fases
do

programa

são

muitos,

uma

vez

que

demanda

espaço

físico,

materiais/equipamentos e profissionais para cumprir critérios do MS. Porem, os
esforços para alcançá-los não devem ser medidos, uma vez que essa demanda
se encontra reprimida, com diagnostico e tratamento tardio dos mesmos. Em
suma, essa pesquisa é de extrema importância, a fim de atuar de maneira
sistemática na divulgação e expansão do programa, para proporcionar uma
melhoria na qualidade de vida por meio do tratamento imediato garantido pelo
SUS.
Palavras Chave: Triagem Neonatal. Diagnóstico Precoce. Enfermagem.
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ATUAÇÃO DOS ALUNOS DO PET VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA
UNIDADE SENTINELA INFANTIL PARA INFLUENZA
CORREIA CRP1, Santos Neto RM2, Souza AKD3, Oliveira ACC4, Silva ACO5

INTRODUÇÃO: A Influenza Pandêmica (H1N1) é uma doença respiratória causada
por um novo subtipo de vírus da gripe. Consiste em doença infecto-contagiosa
ocasionada por variante do vírus influenza, que surgiu, possivelmente, de mutação
de material genético de vírus humano, suíno e aviário que se encontrava,
simultaneamente, em porcos. Sua transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio
de contato direto ou com secreções respiratórias de pessoas infectadas1. A infecção
pelo influenza A-H1N1 determina, principalmente, doença das vias aéreas sendo
considerada desde a sua emergência, em abril de 2009, a partir de dados
preliminares relatados no México, capaz de determinar letalidade em torno de 6 a
10%, o que provocou comoção mundial, pelos riscos de pandemia2. As
manifestações clínicas da infecção influenza A-H1N1 são, em geral, idênticas às
verificadas na influenza sazonal humana, destacando-se a possibilidade de náuseas,
vômitos e diarréia. Seu período de incubação situa-se entre um e três dias, com a
infectividade instalando-se desde 24 horas antes até 10 dias após o início de sua
sintomatologia. Evolui como síndrome febril, com temperatura corpórea elevada, de
instalação repentina, com fadiga, dores pelo corpo, tosse, cefaléia, hiperemia
conjuntival, rinoréia, náusea, vômitos e diarréia. As complicações clínicas decorrem
de insuficiência respiratória, metabólica e hemodinâmica, sendo necessário o suporte
ventilatório, básico e avançado de vida3. O vírus da influenza A H1N1, em 2009, foi
motivo de grande preocupação no cenário epidemiológico do mundo e o estado do

1
Enfermeira. Responsável pela Vigilância de Influenza no Hospital Infantil e colaboradora voluntária do PET
Vigilância em Saúde-UFMA
2
Aluno do Curso de Medicina da UFMA. Bolsista do PET Vigilância em Saúde-UFMA
3
Aluna do Curso de Enfermagem da UFMA. Bolsista do PET Vigilância em Saúde-UFMA
4
Enfermeira. Preceptora do PET Vigilância em Saúde-UFMA.
5
Enfermeira. Docente do Departamento de Enfermagem da UFMA. Doutoranda da Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Membro do GEPSFCA – UFMA. Coordenadora da Residência de
Enfermagem do HU-UFMA. Tutora do PET Vigilância em Saúde-UFMA
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Maranhão também foi incluído entre as regiões atingidas e que ficaram em estado de
atenção para a epidemia. Porém, em agosto de 2010 a Organização Mundial da
Saúde (OMS) passou a considerar esse vírus como de circulação sazonal. E, nos
primeiros meses de 2011 foi identificada a circulação de vários vírus respiratórios no
Brasil, porém a freqüência do vírus influenza H1N1 e consequentemente da
Síndrome Gripal (SG) manteve-se baixa. Com o início do inverno além da circulação
dos vírus habituais da influenza há também a possibilidade de circulação do vírus
influenza pandêmica (H1N1) 2009 sendo intensificadas as ações de vigilância para
este vírus. No município de São Luís existe uma unidade de saúde referência para
fazer o monitoramento da SG em crianças e tem a colaboração de alunos dos cursos
de graduação em enfermagem e medicina da Universidade Federal do Maranhão
(UFMA) em parceria com os técnicos da Instituição. Pela orientação recebida do
Ministério da Saúde (MS) de que crianças menores de dois anos e com
comorbidades entre elas: nefropatias, cardiovasculopatias, pneumopatias entre
outras estão incluídas nos pacientes com fatores de risco para complicações é que
se buscou saber que atividades são desenvolvidas pelos alunos do Programa de
Educação Tutorial (PET) – UFMA em parceria com os enfermeiros da unidade de
referência para o acompanhamento desses casos e monitoramento das cepas virais.
OBJETIVO: Relatar as ações de vigilância desenvolvidas pelos alunos do PET
Vigilância - UFMA em uma Unidade Sentinela da Influenza localizada em um
Hospital Infantil. MÉTODO: Estudo descritivo que tem como cenário a Unidade
Sentinela da Influenza A H1N1 que funciona no Hospital da Criança localizado em
São Luís – MA, e que é referência para o atendimento de crianças com Síndrome
Gripal. Para a Unidade Sentinela é preconizada a coleta de cinco amostras de
secreção nasofaringeana de crianças que apresentem Síndrome Gripal por semana
epidemiológica. A pessoa com SG para efeito da vigilância da influenza pode ser
definida como indivíduo com doença aguda (com duração máxima de cinco dias),
apresentando febre (ainda que referida) acompanhada de tosse ou dor de garganta,
e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaléia, mialgia ou artralgia. Na criança
também é observada a coriza nasal com secreção de característica hialina. A meta é
coletar pelo menos 80% das amostras preconizadas nas unidades sentinelas do
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Sistema de Vigilância Epidemiológica da Influenza (SVE/FLU). Os dados são
referentes ao período de agosto de 2010 a fevereiro de 2011. RESULTADOS: Os
participantes realizaram triagem de todas as crianças com doença gripal que
procuraram o serviço para posteriormente, selecionar as que apresentam Síndrome
Gripal. Após a triagem, os dados das crianças foram registrados em um formulário
clínico laboratorial e posteriormente é realizado a coleta de secreções respiratórias
por meio da técnica de aspirado de nasofaringe. Após a coleta, as amostras são
identificadas, armazenadas, alimentação do Sistema de Gerenciador de Ambiente
Laboratorial – GAL com informações do paciente e amostra coletada e envio da
mesma ao laboratório estadual que é responsável pelo diagnóstico etiológico.
Posteriormente é realizado o consolidado semanal de casos atendidos por doença
gripal de acordo com a faixa etária através dos prontuários da internação, ficha de
atendimento da urgência e registro de atendimento ambulatorial, alimentação e
informação desses dados no sistema de informação de vigilância epidemiológica da
gripe - SIVEP_GRIPE, e após uma semana a equipe da unidade de saúde entra em
contato com o cliente, para entrega do resultado. O Sistema de Gerenciador de
Ambiente Laboratorial diminui o tempo de entrega do resultado da amostra enviada.
Para isso basta a Unidade acessar o sistema e ver o resultado antes de uma
semana, ou seja, num prazo de 48 horas.As crianças nas faixas etárias de 6 (seis)
meses a menores de 2 (dois) anos foram encaminhadas para a Sala de Imunização
para avaliação e conduta adequada na administração das doses de vacina
necessárias à prevenção da Influenza A H1N1.CONCLUSÃO: O monitoramento da
circulação do vírus influenza realizada por meio das unidades-sentinelas visa a
prevenção e o controle da influenza humana. A constante vigilância para H1N1
colabora para a notificação e investigação de surtos de Síndrome Gripal e
complicações mais sérias ocasionadas pelo vírus, e para o monitoramento das
internações e a mortalidade por influenza e pneumonia. Na unidade sentinela os
alunos do PET colocam em prática atividades de vigilância em saúde da Influenza A
H1N1 por meio da coleta de amostras, pela realização do monitoramento da
circulação das cepas do vírus influenza circulante dos vírus respiratórios, detectam e
oferecem respostas a novos subtipos que podem estar relacionados à influenza
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pandêmica contribuindo para a execução de estratégias de vigilância do município.
Essas estratégias visam à adequação imunogênica da vacina contra influenza
utilizada anualmente, além da identificação de novas cepas de vírus influenza. O
monitoramento deve ser contínuo devido a possíveis mutações do vírus influenza
que podem aumentar a virulência e seu poder de letalidade.
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AUTOCUIDADO EM ADOLESCENTES INFECTADOS PELO HIV:
REVISÃO INTEGRATIVA
Souza LR 1, Freire BB 2, Santos RB 3

Introdução: Crianças e adolescentes acometidos pelo vírus da imunodeficiência
humana perpassam por dificuldades relacionadas à rotina do dia a dia.
Ressaltam-se indícios que emanam das necessidades de autocuidado dos
portadores

de

HIV/AIDS

devido

à

baixa

imunidade

caracterizada

pela

imunodeficiência que podem desenvolver alguns fatores como: aquisição de
infecções oportunistas; dificuldades tanto na manutenção da ingestão suficientes
de alimentos como no equilíbrio do sono e das eliminações; náusea e/ou
alteração do paladar em decorrência dos efeitos colaterais dos medicamentos.
Acrescenta-se que os indivíduos também apresentam perda de peso, fadiga,
diminuição de massa muscular. Além de problemas físicos, há alterações
psicológicas, como as alterações da autoimagem e baixa autoestima. Há
mudanças no estilo de vida relacionado ao autopreconceito, retornos frequentes
aos serviços de saúde e efeitos indesejados da terapêutica. Por outro lado, o
desenvolvimento científico e tecnológico tem possibilitado o diagnóstico precoce
das doenças e a terapêutica adequada permite, muitas vezes, o controle da sua
evolução e cura. Mesmo com esses avanços, algumas doenças, especialmente
as crônicas, no caso em questão, as transmissíveis, desencadeiam alterações
orgânicas, emocionais e sociais, que exigem constantes cuidados e adaptações.
Deste modo, o advento da terapia antirretroviral aliado a uma assistência
multiprofissional fez com que as crianças infectadas tivessem suas vidas
prolongadas tornando a infecção pelo HIV em um problema crônico passível de
tratamento. Esta pesquisa teve início durante a produção do projeto de
dissertação de mestrado da autora em busca de produções científicas da
enfermagem a respeito de adolescentes infectados pelo HIV que realizam ou
1

Mestranda da Escola de Enfermagem Anna Nery e Enfermeira Pediatra
Enfermeira
3
Doutora em Enfermagem e Professora do Departamento de Enfermagem médico-cirúrgico da Escola de
Enfermagem Anna Nery
2
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estão iniciando o processo de autocuidado. Após os apontamentos acima, o
objetivo deste estudo é avaliar as evidências disponíveis na literatura sobre o
autocuidado em adolescentes infectados pelo HIV descritos por enfermeiros.
Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa e para a realização desta
pesquisa foi utilizado como recurso o método da prática baseada em evidências.
O período de realização desta pesquisa foi de julho a agosto de 2011. A questão
formulada para guiar a revisão integrativa foi: O que os enfermeiros conhecem
sobre o autocuidado em adolescentes infectados pelo HIV? As bases de dados
utilizadas para a busca de artigos foram a BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) e
MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line). Os critérios
de inclusão determinados para os artigos foram: textos publicados em português,
inglês e espanhol com resumos disponíveis nas bases de dados selecionadas.
Não houve um período de tempo determinado devido a pouca produção sobre o
assunto e pela maioria dos textos serem recentes. As palavras-chave utilizadas
na busca foram: adolescentes/adolescent, autocuidado/self care, HIV/HIV,
enfermagem/nursing. A pesquisa foi realizada online e utilizando os critérios de
inclusão selecionamos uma amostra com o total de 6 artigos. Para a coleta de
dados dos artigos foi utilizado um instrumento que contemplou a identificação do
artigo, características metodológicas, resultados e conclusão final. Os resultados
e discussão foram apresentados de forma descritiva. Resultados e discussão:
Após seguir os critérios de inclusão estabelecidos nesta busca foram avaliados 6
artigos. Dos autores responsáveis pelas produções todos são enfermeiros.
Apenas 2 revistas eram especializadas em Enfermagem Pediátrica. Quanto a
nacionalidade das publicações 4 eram dos Estados Unidos, um da Índia e outro
da Botswana. Trataram-se de artigos recentes com exceção de um publicado em
1993, os demais estavam compreendidos entre os anos de 2002 e 2010. Em
relação ao delineamento da pesquisa foi evidenciado na amostra: quatro análise
de discurso e duas abordagens quantitativa dos dados. Após a leitura dos textos,
surgiram três categorias distintas e relacionadas aos temas: Educação em Saúde,
Adesão Medicamentosa e Aspectos psicossociais. Na categoria educação em
saúde, foi discutido o interesse e a necessidade pela saúde e autocuidado em
adolescentes infectados pelo HIV. Outra publicação avaliou o conhecimento e os
efeitos do mesmo na prática de enfermagem sobre o cuidado em crianças em
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idade escolar portadoras do HIV. Os autores do primeiro artigo identificaram que
97% dos pacientes entrevistados manifestaram interesse pelo autocuidado, porém
observaram uma necessidade de comunicação entre os pacientes e profissionais
de saúde em vistas a promoção de saúde. No outro estudo, concluíram que a
enfermeira é fundamental para uma experiência positiva de uma criança em idade
escolar com uma doença crônica, no caso em questão, a infecção pelo HIV visto
que, ela possui um preparo nas áreas de saúde, psicologia, ciência e
desenvolvimento infantil. A categoria seguinte está relacionada à questões
psicossociais de adolescentes infectados pelo HIV e contém três artigos. O
primeiro estudo tratou-se de uma comparação entre crianças portadoras de
fibrose cística e HIV abordando aspectos psicossociais e de qualidade de vida.
Foi detectado que crianças com HIV possuíam qualidade de vida melhor e sofriam
menos de problemas psicossociais em relação às crianças com fibrose cística. O
segundo estudo desta categoria, buscou avaliar estratégias utilizadas por
adolescentes femininas para o enfrentamento da infecção pelo HIV. Durante o
processo de doença HIV/AIDS são utilizados uma variedade de estratégias de
enfrentamento, estes, são determinados por uma interação de fatores
situacionais,e avaliações individuais da situação. A estratégia mais utilizada para
lidar com as dificuldades da doença/infecção foi a musicoterapia e a menos
referida foi o envolvimento com as atividades escolares. Seguindo este mesmo
raciocínio, outro estudo buscou avaliar o comportamento de adolescentes
infectados pelo HIV para lidar com a estigmatização. Todos os pacientes aderiram
ao tratamento antirretroviral a fim de evitar doenças oportunistas e assim
esconder a infecção de amigos e colegas da escola. Manter o silêncio também foi
uma atitude identificada na maioria dos participantes, sendo o diagnóstico
revelado somente a família. Para finalizar, a última categoria possui um único
artigo no qual utilizou uma escala psicométrica que avalia a auto-eficácia e
adesão à medicação em pessoas com HIV. Os participantes relataram elevada
autoconfiança na capacidade de realizar uma tarefa específica e na capacidade
do medicamento produzir bons resultados. Tal escala pode trazer descobertas que
oferecem uma visão sobre o desenvolvimento de intervenções para promover a
autoeficácia e a adesão. Conclusão: A partir desta revisão integrativa, podemos
concluir que há uma grande lacuna nas pesquisas da enfermagem brasileira a
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respeito de pacientes adolescentes soropositivos para o HIV. Também há uma
carência em estudos voltados para o autocuidado integral desta população. Dos
poucos estudos encontrados, a maioria foi direcionada à preocupação com os
aspectos psicossociais. No entanto, os demais aspectos não menos importantes
como os fisiológicos, terapêuticos, nutricionais, sexuais e outros necessitam ser
explorados. Como visto nos resultados descritos anteriormente, o adolescente
soropositivo para HIV possui habilidades para desenvolver o autocuidado e utilizase de estratégias para enfrentar os aspectos negativos da doença. A enfermagem
deve buscar uma forte aliança com esses pacientes no intuito de auxiliar no
desempenho desse autocuidado e buscar em conjunto uma qualidade de vida e
melhor inserção dessa clientela na sociedade.
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AVALIAÇÃO DA CONSULTA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO
Braga, DAP1
Oliveira, VBCA2
Veríssimo, MLOR3

A saúde da criança tem sido alvo de preocupações de profissionais de saúde,
gestores e políticos, o que tem gerado um campo prioritário de investimentos
dentro dos cuidados à saúde da população. Estudos apontam que sistemas
orientados pela Atenção Primária à Saúde apresentam resultados positivos em
relação à provisão de melhores cuidados em saúde para suas populações, tanto
no que se refere ao alcance de maior equidade e eficiência, quanto em relação à
continuidade da atenção e satisfação dos usuários. Diante desta relevância, muito
se tem feito nas últimas décadas com objetivo de otimizar as condições de saúde
das crianças e aprimorar a assistência de enfermagem na Atenção Primária à
Saúde. Um exemplo disso é a implementação da Estratégia Saúde da Família,
definida como política do Ministério da Saúde. Atualmente a Estratégia Saúde da
Família conta com aproximadamente 32 mil equipes, beneficiando 191,6 milhões
de brasileiros em 5.383 municípios, o que representa 97% dos municípios do
país. A estratégia se baseia em um modelo de atendimento proativo, que oferece
atenção apropriada à população de determinada localidade, além de ações de
promoção e prevenção. A consulta de enfermagem, uma ação que se ampliou
muito com a estratégia, está contemplada na lei do exercício profissional e vem
sendo efetivada na prática dos enfermeiros que atuam na Atenção Primária.
Javorski (2003) afirma que a consulta de enfermagem é uma atividade essencial
do enfermeiro no processo da assistência ao cliente. Essa ação é de grande
importância e resolubilidade quando realizada de maneira adequada, pois, além
1

Enfermeira, graduada pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Mestranda do
Programa de Pós Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem de São Paulo.
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de gerar autonomia e realização profissional, fortalece o acolhimento entre o
enfermeiro e o usuário. A autora compreende que a consulta de enfermagem tem
como objetivo uma visão holística, captando todas as informações levadas pelo
cliente, possibilitando um diagnóstico preciso e fornece informações para elaborar
um plano de assistência de acordo com a necessidade de cada indivíduo para
obtenção de um bom resultado. Tendo em vista que a utilização da consulta de
Enfermagem à criança requer competências e conhecimentos específicos e que
anteriormente à implantação da Estratégia era pouco realizada, questiona-se se
essa atividade vem sendo acompanhada e avaliada de forma a garantir os
objetivos da ação. Assim, o objetivo deste estudo foi mapear a produção científica
voltada para a avaliação das consultas de enfermagem à criança na atenção
primária à saúde no Brasil no período de janeiro de 1995 a julho de 2011. Tratase de uma pesquisa bibliográfica a qual vem sendo utilizada nas diversas áreas
do conhecimento como metodologia para a obtenção de indicadores de avaliação
da produção científica. De forma geral, o princípio da bibliometria é analisar a
atividade científica ou técnica pelo estudo quantitativo das publicações e o seu
principal objetivo é o desenvolvimento de indicadores cada vez mais confiáveis. A
pesquisa bibliométrica apoia-se em estudos realizados em bases de dados
bibliográficos e sua importância é sustentada pela necessidade de conhecer e
avaliar a produtividade permitindo a detecção de modelos de dispersão e padrões
de comportamento da produção científica. Sabe-se que estes estudos têm sido
cada vez mais requisitados e utilizados para a quantificação da produção e
também para outras finalidades, como identificar grupos e áreas de excelência
acadêmica. Com base neste método, foi realizado levantamento bibliográfico
sobre a saúde da criança na atenção primária, considerando artigos científicos
nas bases de dados Lilacs, Medline e Cinahl, no período de janeiro de 1995 a
julho de 2011. A definição do período inicial considerou a época de inicio da
implantação da estratégia de saúde da família, que ampliou a realização das
consultas de enfermagem. A seleção de publicações foi feita a partir de critérios
de inclusão e exclusão. Neste sentido, apropriou-se das publicações de artigos
utilizando o descritor enfermagem associado aos descritores: avaliação em
saúde, cuidado da criança e atenção primária à saúde, sempre em combinação
de duas palavras, todas advindas dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS).
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No primeiro momento da busca, foram encontrados 61 artigos. Ao excluir
publicações que abordavam outras temáticas, como perfil da população atendida
nas consultas, resultou 29 trabalhos para esta pesquisa. Os artigos selecionados
foram lidos na íntegra e os achados sistematizados em um banco de dados.
Foram analisados conforme dados bibliométricos relativos à: ano de publicação,
região do local da pesquisa, métodos utilizados, objetos de pesquisa e resultados
alcançados. Para este estudo foi realizado um recorte para discussão dos
resultados das pesquisas selecionadas. Foi realizada categorização dos dados da
seguinte maneira: a primeira categoria se refere à estrutura física, recursos
materiais e tecnológicos utilizados na consulta de enfermagem; a segunda
categoria remete à experiência e qualificação profissional dos enfermeiros
atuantes na consulta; a terceira categoria representa índices de comparação
(dados de antes e de depois da implantação da ação) e, por fim, a quarta
categoria, abrangendo a compreensão das informações repassadas pelos
enfermeiros aos pais ou responsáveis das crianças atendidas. Com relação à
primeira categoria, foram encontrados 8 artigos. Destes, 75% avaliaram que as
unidades de saúde apresentavam planta física mínima ou adequada para a
realização da consulta. Quanto aos recursos materiais e tecnológicos, apenas
37,5% dos estudos indicaram que as unidades pesquisadas apresentavam
recursos adequados e em pleno funcionamento, o restante possuía materiais com
defeito, ou não possuía. Foram encontrados 6 estudos que avaliaram a
experiência e qualificação profissional dos enfermeiros que atuavam na consulta
de enfermagem à criança. A maioria, 66,6%, apontou que os enfermeiros
participaram dos programas de capacitação desenvolvidos pelas secretarias de
saúde. Dos estudos realizados com usuários do sistema, 50% apontaram que os
enfermeiros mostravam-se competentes durante a consulta de enfermagem. As
mesmas publicações indicam como problema a falta de enfermeiros nas unidades
de saúde. Em um dos estudos selecionados, foi indicado que, em 2 unidades de
saúde pesquisadas, quem executava essa ação era o técnico de enfermagem. No
que diz respeito à terceira categoria, foram selecionados 7 artigos, dos quais
todos apresentam índices de melhora na saúde da população estudada após a
implantação da consulta de enfermagem. Tais estudos se referiam a índices de
internamento hospitalar, de absenteísmo nas campanhas vacinais, de óbitos
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infantis e desnutrição. Ainda, 8 estudos avaliaram a compreensão das
informações dos enfermeiros aos pais, ou responsáveis das crianças atendidas,
tendo como sujeitos os acompanhantes das crianças nas consultas de
enfermagem. Segundo os resultados obtidos, 66,6% dos entrevistados saem das
consultas com a maioria das dúvidas atendidas. Contudo, 3 estudos apontaram
que, na saída das consultas, os pais ou responsáveis não tiveram suas queixas
atendidas porque as consultas eram realizadas muito rapidamente, não
permitindo a comunicação adequada. Apenas um estudo indicou índice de 22%
de acompanhantes que perguntaram suas dúvidas aos profissionais, porém a
linguagem utilizada pelo enfermeiro não foi compreendida pelo usuário ou o
profissional não soube esclarecer a dúvida. Conclui-se, portanto, que as
pesquisas de avaliação da consulta de enfermagem à criança na atenção primária
apontam falhas, principalmente no que se refere aos recursos materiais e
tecnológicos, considerando-se as recomendações exigidas no manual técnico do
Ministério da Saúde. Com respeito à qualificação profissional, observam-se dados
relevantes de delegação incorreta de tarefas, em que técnicos de enfermagem
executam uma ação que, segundo normativas, é exclusiva de enfermeiros
(COFEN, 2009). Compreende-se que, devido ao grau de importância de uma
consulta de enfermagem à criança, todos os que exercem essa função deveriam
receber treinamento adequado e atualizações de educação permanente. Além
disso, vale introduzir nesses eventos de atualização informações aos enfermeiros
sobre técnicas de comunicação na consulta, garantindo que haja um índice maior
de compreensão das informações repassadas pelos profissionais aos usuários.
Outro aspecto relevante é que todas as pesquisas que compararam índices pré e
pós implantação da consulta de enfermagem indicaram melhorias nas condições
de saúde da população atendida. Tais resultados permitem afirmar que a consulta
é uma atividade que necessita estar amparada por recursos materiais, físicos,
tecnológicos e humanos e com permanente avaliação de desempenho, a fim de
garantir atenção de qualidade. Finalmente, a continuidade de estudos periódicos
de avaliação pode prover dados atualizados sobre a prática na atenção primária à
saúde e garantir a responsabilidade social da enfermagem no cuidado à criança,
adolescente e à família.
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AVALIAÇÃO DA DOR EM CRIANÇAS: ESTUDO BIBLIOGRÁFICO

Rodrigues, AK 1
Paz, MBP 2
Rocha, RDL³
Lima, PVC

4

Gouveia, MTO 5

O estudo da dor avançou muito nas últimas duas décadas, tornando a sua
avaliação e a intervenção correspondente uma preocupação crescente entre os
profissionais de saúde. A percepção da dor como sendo uma qualidade inerente à
vida e que aparece de forma precoce como sinalizador de lesões tissulares.
Esses sinais incluem respostas comportamentais e fisiológicas que funcionam
como indicadores válidos de dor passíveis de serem inferidos por um observador.
(ANAND, CRAIG, 1996). As crenças de que a criança não experienciava dor,
além de não possuir capacidade de quantificar fenômenos abstratos, como a
intensidade da dor, eram vigentes antes da década de 70 quando o interesse pela
pesquisa da dor infantil teve início (MEDFORTH 1995). A partir da década de 80,
desencadeia-se um considerável aumento das investigações acerca da dor em
criança, quando alguns pesquisadores apresentaram evidências de que crianças
são capazes de indicar os vários níveis de seu sofrimento, caso o adulto lhes
proporcione instrumentos específicos e adequados como escalas, diagramas ou
desenhos. Diante disto, este trabalho tem como objetivos: explicitar métodos de
avaliação da dor em crianças, objetivando assim um fenômeno por natureza
subjetivo; fornecer dados a fim de uniformizar a linguagem dentro do serviço de
saúde facilitando a tomada de decisões homogêneas e avaliar a eficácia das
1
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intervenções e sua correção em tempo útil. O estudo é do tipo descritivo,
realizado através da busca de informações nos seguintes bancos de dados:
SCIELO, MEDLINE e na Revista Brasileira de Pediatria. Devido à diversidade de
métodos de avaliação, os resultados encontrados, ou seja, as escalas foram
agrupadas de acordo com a idade das crianças, formando assim 4 grupos
principais: recém-nascidos; crianças menores de 4 anos ou que não tem
capacidade de verbalizar; crianças de 4 a 6 anos e crianças com mais de 6 anos
de idade. No primeiro grupo, observou-se a predominância de 4 escalas
prioritárias: EDIN (Echelle de douleur et d’inconfort du nouveau-né) foi planejada
para avaliar a dor persistente do RN criticamente doente. Sua aplicação é fácil e
prática, permitindo acompanhar o comportamento do RN por períodos mais
prolongados a fim de avaliar as suas necessidades terapêuticas e adequar o
tratamento. NIPS (Neonatal Infant Pain Scale) é composta por cinco parâmetros
comportamentais e um indicador fisiológico, avaliados antes, durante e após
procedimentos invasivos agudos em RN a termo e pré-termo. A maior dificuldade
reside na avaliação do parâmetro choro em RN intubados nesse caso; dobra-se a
pontuação da mímica facial, sem avaliar o item choro. A escala deve ser aplicada
sempre que se registrem os sinais vitais. BIIP (Behavioral Indicators of Infant
Pain) é uma escala recente que incorpora à avaliação dos movimentos faciais de
dor a análise do estado de alerta do RN e da movimentação das mãos, tornando
a avaliação comportamental mais específica e mais relacionada à possibilidade
de interação ambiental do paciente. A COMFORT foi inicialmente desenvolvida
para avaliar o estresse e desconforto em crianças de 0 a 24 meses internadas em
UTI e submetidas à ventilação mecânica. A COMFORT comportamental, quando
são retirados da escala original os parâmetros fisiológicos, foi validada para
avaliação da dor pós-operatória em crianças de 0 a 3 anos. De acordo com a
literatura pesquisada, para as crianças menores de 4 anos ou para aquelas que
possuem dificuldade de verbalização, a escala que avalia os padrões da face,
pernas, atividade, choro, consolabilidade – (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability
– FLACC) é a mais adequada para ser utilizada. O terceiro grupo, que agrupa as
crianças de 4 a 6 anos de idade, engloba dois instrumentos principais de
avaliação: FPS‐R (Faces Pain Scale – Revised), escala demonstrada com seis
faces que denotam expressões que variam desde o contentamento até o

1391

sofrimento evidente, é de fácil administração e não requer equipamento
excepcional. Escala de faces de Wong‐Baker, utiliza método semelhante a do
instrumento anterior. Consiste numa escala que utiliza de 6 a 8

expressões

faciais para refletir a magnitude da intensidade da dor. Para a faixa etária acima
de 6 anos, observou-se a predominância de 4 tipos de escalas diferentes. Além
da FPS‐R e da Escala de faces de Wong‐Baker anteriormente citadas, encontrouse a EVA (Escala Visual Analógica) que consiste em uma linha de 10 cm, com
descritores em ambas as extremidades com dizeres “sem dor” e “pior dor”, e a
partir daí a criança indicará a magnitude de sua dor ao longo dessa linha. A EN
(Escala Numérica) representa a última forma de avaliação para essa faixa etária e
é amplamente utilizada devido a sua facilidade de aplicação. O paciente estima
sua dor em uma escala de 0 a 10 ou de 0 a 5, sendo o 0 (zero) representando
“nenhuma dor” e 5 ou 10 “a pior dor inimaginável”. Portanto diante da relevância
que a dor apresenta atualmente no quadro clínico dos pacientes, sendo
equiparado ao 5º sinal vital e pela sua gestão ser considerada por entidades a
nível internacional, como padrão de qualidade, torna-se necessária a criação e
implantação de programas de melhoria contínua de sua avaliação especialmente
em crianças, pelo grau de dificuldade maior em estabelecer alguma comunicação.
Devido a isso, este trabalho mostra-se com elevada importância, pois exibe
através de uma exposição rápida escalas referenciadas para a avaliação da dor
em crianças que estão em diferentes idades pediátricas. É importante ressaltar
que até o momento não existe uma técnica amplamente aceita, de fácil
administração e uniforme para a avaliação da dor em crianças, sobretudo em
recém-nascidos e lactentes, que sirva em todas as situações. (ANAND,
CRAIG,1996). Ou seja, apesar de existirem instrumentos para as várias idades
pediátricas e situações clínicas, não existe uma solução universalmente aceita.
(GUINSBURG, 1999).
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AVALIAÇÃO DA DOR EM RECÉM-NASCIDOS
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A dor é uma sensação desagradável individual, sentida de maneiras diferentes
por cada pessoa. Nela estão envolvidos aspectos físicos, culturais e emocionais.
Pode ser um sinal de alerta de que algo não está bem com o organismo, ou, de
uma reação de proteção do nosso corpo. (NEVES; CORRÊA, 2008). A dor é
expressa principalmente através de palavras. As crianças geralmente associamna ao objeto agressor. Já os recém-nascidos não verbalizam seu sofrimento,
contudo sinalizam quando algo os incomoda ou provoca dor. (GUINSBURG,
2010). Durante muito tempo, acreditou-se que estes não sentiam dor, devido ao
seu sistema central imaturo. No entanto, muitos estudos têm comprovado
alterações comportamentais, fisiológicas e metabólicas durante procedimentos
dolorosos. (NEVES; CORRÊA, 2008). Quando há um estímulo estressante ou
doloroso, os neonatos podem demonstrar através de expressões faciais,
movimento corporal, choro, estado de consciência, dentre outros. (SANTOS et al,
2008). O recém-nascido sente dor e esta pode trazer seqüelas orgânicas e
emocionais que comprometem o seu bem-estar, além de potencializar alterações
cognitivas, psicossomáticas e psiquiátricas na infância e na adolescência.
(GUINSBURG, 2010). A realidade mostra que existe pouca atenção ao manejo da
dor em RNs na prática clínica, talvez pelos profissionais da saúde apresentarem
dificuldades em reconhecê-la, avaliá-la, preveni-la ou tratá-la. (NEVES; CORRÊA
2008). Neonatos prematuros e de risco geralmente são submetidos a vários
procedimentos dolorosos, como: intubação, aspiração da cânula orotraqueal e
1 Discente da Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí. Brasil.
2 Discente da Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí. Brasil.
3 Discente da Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí. Brasil.
4 Discente da Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí. Brasil.
5 Discente da Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí. Brasil.
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coleta de exames através da punção arterial (CARDOSO, 2009). Atualmente
adotam-se medidas farmacológicas e não farmacológicas no tratamento da dor no
recém-nascido e dentre as drogas utilizadas as principais são os anestésicos
locais, analgésicos não-opióides, analgésicos opióides, benzodiazepínicos e
hidrato de cloral. (OLIVEIRA et al, 2008). Almeja-se uma atenção mais
humanizada em procedimentos dolorosos, de modo a intervir de forma vigorosa a
fim de atenuar esse sofrimento e minimizar as conseqüências da dor. (SILVA et
al, 2009). É importante a adoção de medidas relacionadas com a avaliação e
tratamento da dor, de modo a refletir em iniciativas que visem à produção de
cuidados de saúde capazes de melhorar tecnologia disponível com a promoção
de um acolhimento holístico e respeito ético pelo neonato. (NEVES; CORRÊA,
2008). Os profissionais responsáveis pelos cuidados ao lactente pré-verbal e ao
recém-nascido devem reconhecer os sinais indicativos de dor para aliviar esse
sofrimento e promover o conforto e bem-estar dos pacientes. (GUINSBURG,
2010). Trata-se de um estudo do tipo descritivo, realizado através da busca de
informações nos bancos de dados da BIREME. Como avaliar a dor no recémnascido? Quando o recém-nascido sente dor ocorrem algumas alterações físicas
e comportamentais, que constituem instrumentos que auxiliam na avaliação do
estímulo

doloroso

no

neonato.

Dentre

os

parâmetros

fisiológicos

e

comportamentais destacam-se: freqüência cardíaca e respiratória, pressão
arterial, saturação de oxigênio e dosagens hormonais, ligadas à resposta
endócrino metabólica, além disso, utiliza-se a movimentação corporal, mímica
facial e o choro para auxiliar na decodificação da dor. (NICOLAU, 2008;
GUINSBURG, 2010). Os sinais vitais são os parâmetros fisiológicos mais
utilizados, pois são facilmente observados. Mas não são medidas específicas,
pois podem ser resultantes da situação clínica do paciente, do uso contínuo de
medicamentos que alteram os sinais vitais, como os analgésicos, além disso,
após um estímulo desagradável, mas não doloroso, por exemplo, observam-se
alterações em parâmetros como freqüência cardíaca e respiratória e também na
pressão arterial. Portanto, os parâmetros fisiológicos podem ser úteis para avaliar
a dor à beira do leito, mas não podem ser usados como condições-padrão ou
específicas de avaliação de dor no neonato, é necessário aliar esses fatores a
outras variáveis mais específicas. (OLIVEIRA, 2008). Para avaliar a dor segundo
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parâmetros fisiológicos ligados a resposta metabólica, é necessário, na maioria
das vezes, realizar um procedimento doloroso para possibilitar a observação de
alterações e o resultado não pode ser analisado imediatamente. Além disso,
dosagens hormonais têm custo elevado, dificultando o uso habitual dessa prática
como método de avaliação da dor na neonatologia (GUINSBURG, 2010). Quanto
à avaliação comportamental, três aspectos principais são considerados:
expressão facial, o choro e atividade motora. A expressão facial é a variável
comportamental mais utilizada para avaliar a dor (SILVA, 2007). É considerado o
melhor e mais sensitivo indicador de dor em bebês. É avaliada de acordo com os
movimentos faciais como: protuberância da sobrancelha, olhos apertados e sulco
nasolabial aprofundado, boca aberta em forma de quadrado (MARINS, 2010).
Essas expressões se modificam com a intensidade da dor e podem sofrer
alterações de acordo com a idade, episódios anteriores de dor, estado
comportamental. Os parâmetros comportamentais são considerados mais
específicos que os parâmetros fisiológicos, no entanto depende da avaliação
subjetiva de cada observador. (GUINSBURG, 2010; OLIVEIRA, 2008). O choro é
outro fator a ser considerado na avaliação da dor. Porém, é pouco específico e
cerca de 50% dos recém-nascidos não choram devido a um procedimento
doloroso ou não é possível diferenciar se o choro foi ou não ocasionado por um
estímulo doloroso. (SILVA, 2007). A observação do padrão do sono também pode
ser uma opção na medição da dor, apesar de se tratar de um fator inespecífico e
bastante influenciável pela condição do paciente e o ambiente hospitalar.
(OLIVEIRA, 2008; SILVA, 2007). Escalas de dor -Para que se possa atuar
terapeuticamente diante de situações possivelmente dolorosas é preciso dispor
de instrumentos que "decodifiquem" a linguagem da dor. Foram desenvolvidas
escalas multidimensionais, que tentam analisar os parâmetros comportamentais
associados a respostas fisiológicas à dor (GUINSBURG, 2010). As escalas
surgiram na tentativa de analisar de forma mais objetiva as respostas à dor para
se intervir de maneira adequada e reduzir a possibilidade errônea da dor no
recém-nascido. Assim, como qualquer instrumento de mensuração, as escalas de
avaliação da dor no período neonatal devem ser válidos, seguros, confiáveis,
úteis e exeqüíveis (SOUTO, 2008). Dos vários instrumentos descritos na literatura
para a avaliação da dor no recém-nascido, os mais estudados são o Sistema de
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Codificação da Actividade Facial (NFCS), a Escala de Avaliação da Dor (NIPS) e
o Perfil de Dor do Prematuro (PIPP). O NFCS leva em consideração a presença
ou ausência dos seguintes movimentos faciais: fronte saliente; olhos espremidos;
sulco naso-labial aprofundado; boca esticada; lábios entreabertos; lábios
franzidos; língua tensa e tremor do mento. Para cada movimento facial presente,
é atribuído um ponto, sendo o score máximo de oito pontos. Considera-se a
presença de dor quando a pontuação é superior a três. (Tabela A).A Escala de
Avaliação da Dor (NIPS) é composta por seis indicadores de dor, cinco
comportamentais e um fisiológico, incluindo a expressão facial, o choro, a
movimentação dos braços e pernas, o estado de sono/alerta e o padrão
respiratório. Trata-se de uma escala válida, pois baseia-se nas alterações
comportamentais frente ao estímulo doloroso, considerando-se que existe dor
quando a pontuação é superior a três. A escala apresentada tem-se mostrado útil
para a avaliação de dor em neonatos de termo e prematuros, conseguindo
diferenciar os estímulos dolorosos dos não dolorosos. (Tabela B) O Perfil de Dor
do Prematuro (PIPP) avalia o estado de alerta, variação da frequência cardíaca,
saturação de oxigênio e três parâmetros de mímica facial: testa franzida, olhos
espremidos, sulco naso-labial aprofundado. O PIPP reflete diferenças entre
estímulos dolorosos e não dolorosos, em toda a faixa etária neonatal. Esta escala
valoriza o prematuro e preocupa-se com o fato de que ele pode expressar menos
dor, constituindo um instrumento útil, específico e sensível para a avaliação da
dor do cliente neonatal (Tabela C). Os recém-nascidos de modo comportamental
ou fisiologicamente, emitem diferentes sinais quando sentem dor e para perceber
esses códigos é necessário capacitação e sensibilidade por parte dos familiares e
profissionais que lidam com as crianças. As escalas são subsídios para avaliação
da dor, no entanto esses métodos estão sujeitos a falhas, pois muitas vezes seus
resultados são obtidos de acordo com a percepção de cada profissional. Além
disso, a própria condição hospitalar pode influenciar no comportamento do
paciente e aumentar a dificuldade na percepção da dor no recém-nascido.
Entende-se, portanto, que é essencial a capacitação profissional, especialmente
de enfermeiros que lidam com crianças hospitalizadas, pois esses são
responsáveis por realizar procedimentos invasivos que podem causar desconforto
e dor e precisam estar atentos para melhor atender esses pacientes e promover
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uma assistência eficiente. Palavras-chave: Dor; Escalas, Recém-nascido.
REFERÊNCIAS ELIAS, Luciana S. D. T. et al. Discordância entre pais e
profissionais de saúde quanto à intensidade da dor no recém-nascido criticamente
doente. J. Pediatr. (Rio J.) [online]. 2008, vol.84, n.1, pp. 35-40. GUINSBURG, R;
CUENCA, M.C.A linguagem da dor no recém-nascido. Sociedade Brasileira de
Pediatria. São Paulo, 2010 NEVES, F.A.M; CORRÊA, D.A.M, 2008. Dor em
recém-nascidos: a percepção da equipe de saúde. Cienc Cuid Saude. 2008, vol.
07, n. 4. pp. 461-467. SILVA, Teresa Mônica da; CHAVES, Edna Maria Camelo
and CARDOSO, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão. Dor sofrida pelo recém-nascido
durante a punção arterial. Esc. Anna Nery [online]. 2009, vol.13, n.4, pp. SOUTO,
S.P. A Dor no Recém-nascido.O desafio da avaliação. Rev. Nursing. 2003, n.
233.
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AVALIAÇÃO DA MAMADA DO RNPT E A PERCEPÇÃO DAS MÃES
ACERCA DAS DIFICULDADES AO AMAMENTAR

Aquino LAM*, Reis AA**

Introdução: O leite materno é a primeira escolha para alimentar o recém-nascido
pré-termo (RNPT). Proporciona inúmeras vantagens nutricionais, imunológicas e
psicológicas, considerando a vulnerabilidade desses bebês e a necessidade de
um alimento pronto, completo e de fácil digestão para o seu organismo ainda
prematuro, e que promova o seu crescimento e desenvolvimento1. O Ministério da
Saúde do Brasil2 destaca que amamentar é uma estratégia natural de vínculo,
afeto, proteção e nutrição para a criança, além de ser uma forma de intervenção
sensível, econômica e eficaz para redução da morbimortalidade infantil. Para a
sobrevivência e manutenção da qualidade de vida dos recém-nascidos
prematuros, o aleitamento materno é fundamental, pois o leite das mães de
prematuros é superior na composição do aporte protéico energético e dos
constituintes imunológicos, em relação ao produzido pelas mães de recém
nascidos a termo3,4. Para incentivar e promover o aleitamento materno (AM) do
RNPT no Alojamento Conjunto (AC) é necessário observar particularidades
relacionadas ao bebê e à mãe nutriz. Objetivos: Com a intenção de avaliar a
mamada de recém-nascidos prematuros que estão em Alojamento Conjunto e
repensar as estratégias de orientação à amamentação, definiu-se como objetivo
para esta pesquisa: identificar as principais dificuldades relacionadas ao RNPT e
à mãe nutriz no processo de amamentação. Método: Realizou-se uma pesquisa
de campo, transversal, de caráter exploratório, e com abordagem quantitativa e
qualitativa, seguindo Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do
Ministério da Saúde do Brasil, na Enfermaria de Maternidade de um hospital
escola mineiro, junto a trinta puérperas internadas no AC, juntamente com seus
bebês. Utilizaram-se como instrumentos para coleta de dados um questionário e o
Formulário para Observação da Mamada, proposto por Weffort e Melo5.
Resultados: As puérperas observadas caracterizam-se pelo seguinte perfil: a
_________________________________________________________________________
* Enfermeira e docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU). Mestre em Educação Superior. E-mail: lorianisia@yahoo.com.br
** Enfermeira graduada pelo Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU).
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maioria (53,3%) apresentava idade entre 18 e 25 anos e apenas a minoria (6,7%)
era menor de dezoito anos; predominaram na amostra estudada as primíparas
(56,7%), e que, portanto, não tinham experiência anterior de amamentação;
destaca-se que uma parcela considerável (23,3%) de mães afirmou não ter
recebido, durante a gestação, orientações relativas ao ato de amamentar; e, as
participantes deram a luz predominantemente (66,7%) na 36ª semana de
gestação. Esta pesquisa dedicou-se a questionar se essas mulheres, que haviam
tido seus filhos prematuramente, sentiam alguma dificuldade na hora de
amamentar seus bebês. Verificou-se que, apesar de 76,6% das puérperas
referirem ter recebido, em algum momento, orientações para amamentar o bebê,
73,3% das participantes relataram enfrentar algum tipo de dificuldade para
realizar o processo de aleitamento. Foram apontados como empecilhos ao
processo de amamentação: a pega do RN ao seio materno (46,7%); a
insegurança (43,3%); a dor (26,7%); aos mamilos se apresentarem planos ou
invertidos (20,0%); ao RN estar sonolento e hipoativo ao ser colocado para
mamar (20,0%); ao RNPT ser pequeno (17,7%) e as mamas serem grandes
(10%). Com o intuito de ir além da percepção das mães acerca das dificuldades
para amamentar, e buscando um caráter mais científico na compreensão dos
dificultadores pertinentes ao bebê pré-termo e à mãe nutriz, aplicou-se o
Formulário para avaliação da mamada, que permite observar sinais de que a
amamentação “vai bem” ou se esse processo dá indícios de “possível
dificuldade”. Inicialmente, o referido formulário preconiza a observação da
“postura corporal” da mãe e de seu bebê, a fim de avaliar se eles assumem uma
posição favorável à sucção eficaz.

Encontrou-se que 60% das puérperas

observadas se submetiam a uma postura inadequada para amamentar seus
bebês, os quais, majoritariamente, com valores superiores a 80% estavam em
posição satisfatória ao sucesso da amamentação. No que diz respeito às
“respostas” desses bebês ao seio materno notou-se que acima de 60% dos
binômios observados apresentavam respostas positivas e que favoreciam a
amamentação. Embora prematuros e sujeitos a uma série de limitações,
apresentaram, em sua maioria, respostas positivas à procura e a exploração do
seio materno, demonstrando forte vínculo com suas mães. Porém, quase a
metade (46,7%) dos RNPT observados demonstrou a dificuldade de manter a
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pega do seio materno. Essa constatação vem confirmar a percepção das mães,
de que a maior dificuldade no processo de amamentação está relacionada à pega
(46,7%), além de afirmar que seus filhos se apresentavam apáticos e sonolentos
(20%), característica que os impede de mamar com eficiência. Por sua vez, a
“anatomia das mamas” favorável ao processo de amamentação foi averiguada em
mais de 80% das puérperas. Além disso, a observação da mamada orientada
pelo Formulário para Observação da Mamada, evidenciou como maior indicio de
possível dificuldade para o aleitamento materno, a anatomia dos mamilos planos
ou invertidos (16,7%). Tal constatação coincide, novamente, com a percepção
das participantes desse estudo, que atribuíram as dificuldades em amamentar ao
fato de suas mamas apresentarem mamilos planos ou invertidos (20%) e ao
tamanho grande da mama, o que dificulta a mamada de seu bebê (10%). A
anatomia da mama pode traduzir, mesmo com ressalvas, o sucesso da “sucção”
dessas crianças, que devido ao nascimento precoce, indiscutivelmente, podem
apresentar características desfavoráveis ao processo de sucção. No entanto,
mais da metade das mamadas observadas foram realizadas de maneira eficaz, o
que sinaliza que, de um modo geral, os RNPT tenham condições clínicas de
permanecerem ao lado se suas mães em sistema de Alojamento Conjunto. Vale
ressaltar que, embora essas crianças tenham sido amamentadas, os dados
encontrados sugerem que, para algumas crianças, esse processo, não tenha
ocorrido com qualidade total, pois 46,7% das integrantes da amostra perceberam
a dificuldade do RN na pega ao seio materno e 43,3% das mães sentiram
insegurança ao realizar o aleitamento materno. No que diz respeito ao
“estabelecimento do vínculo”, observou-se que as puérperas, com porcentagens
superiores a 80%, seguravam seus filhos com firmeza, mantinham atenção face a
face e tocavam com freqüência seus bebês. Esse achado demonstra o
comprometimento materno em permitir que seu filho receba o mais completo e
saudável alimento no início da vida. O fato citado anteriormente, de que 76,7%
das mães relataram ter recebido orientação para amamentar e que, no entanto,
73,3% delas também mencionaram ter dificuldades para efetivar tal processo,
evidencia a necessidade de compreender quais são as nuances que permeiam
esse momento e impedem que todas as mães e crianças obtenham sucesso na
amamentação. Conclusão: Apesar de ser um processo natural, o ato de
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amamentar está cercado por uma série de dificultadores. Este estudo permite-nos
compreender

que,

além

das

orientações

coletivas,

uma

abordagem

individualizada também se faz necessária para fornecer à mãe maior segurança
e, de modo prático, proporcionar-lhe a oportunidade de amamentar seu filho. Para
isso, é imprescindível que se estabeleça a humanização do atendimento pelo
Enfermeiro, que deve se empenhar na otimização do cuidado, incluindo a
avaliação

sistematizada

da

mamada

e

o

apoio

incondicional

para

o

estabelecimento e para a manutenção da lactação. Fica evidente que amamentar
prematuros é um desafio, factível desde que haja apoio e suporte adequado,
principalmente pela Enfermagem, que deve otimizar seu cuidado e promover
orientações durante a experiência materna de nutrir seu filho. É responsabilidade
da Enfermagem encontrar as dificuldades das mães e dos bebês e corrigí-las, de
forma empática e humanizada, afim de concretizar a recomendação de promover,
sobre livre demanda, o aleitamento de prematuros em Alojamento Conjunto.
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AVALIAÇÃO

DA

PRESSÃO

ARTERIAL

EM

CRIANÇAS

E

ADOLESCENTES ESCOLARES: UM ESTUDO DESCRITIVO

SILVA ACO1
CARVALHO LDP2
NOGUEIRA ALA3
SILVA IR4
CUBA TMCB5

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é um fator diretamente relacionado às
doenças e complicações cardiovasculares, que trazem consigo elevados custos
socioeconômicos ao país, constituindo dessa forma um importante problema de
Saúde Pública

(1).

Os fatores de risco para a instalação da hipertensão arterial

estão divididos em dois grandes grupos: não modificáveis, relacionados a
características herdadas ou inalteráveis, como herança familiar, raça, sexo, idade,
e os modificáveis, relacionados a hábitos de vida que podem e devem ser
modificados, como sedentarismo, ingestão de sal e gordura, excesso de peso,
aspectos emocionais como irritação e depressão, uso de drogas ilícitas

(2,1)

.

Entretanto, para que haja uma modificação nos hábitos de vida que predispõe ao
surgimento da hipertensão arterial, é fundamental que o profissional de saúde
tenha a sensibilidade de adequar o tratamento à realidade do cliente de acordo
com suas necessidades e peculiaridades, o que por muitas vezes não é tarefa
fácil. A teoria predominante sobre a genética na hipertensão arterial é que essa
resultaria de uma ou mais anormalidades dentro de um conjunto complexo de
sistemas, envolvendo o transporte de eletrólitos, os mecanismos de controle
simpático e endócrino, cada _________________
1

Enfermeira. Docente do Departamento de Enfermagem da UFMA. Doutoranda

da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Membro do GEPSFCA – UFMA. Coordenadora da Residência de Enfermagem do
HU-UFMA.
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2

Enfermeira, Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Docente do Curso de Graduação em
Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão
3

Enfermeira, Mestranda em Enfermagem/UFMA, Membro do GESPSFCA/UFMA,

bolsista CAPES
4

Enfermeiro graduado pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA,

Mestrando em Enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ. Membro
do Grupo de Estudo e Pesquisa na Saúde da Família, da Criança e do
Adolescente –GEPSFCA/UFMA e do Grupo de Estudo em Gestão e Exercício
Profissional da Enfermagem – GESPEn/UFRJ, bolsista CAPES;
5

Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão, membro

do GEPSFCA. 4

qual com alterações genéticas em potencial e a ocorrência de alteração de algum
desses genes, ou uma combinação de alterações, resultaria na manifestação
clínica da hipertensão arterial

(3)

. Com o notório desenvolvimento e modernização

da sociedade, na qual se percebe um acentuado sedentarismo, hábitos
alimentares inadequados, envolvimento precoce com álcool e drogas, qual seria a
realidade epidemiológica de crianças e adolescentes escolares referentes aos
níveis de pressão arterial, tendo por base uma mensuração adequada da pressão
arterial? A partir da observação na prática da enfermagem, podemos perceber a
necessidade de intervenções precoces na educação em saúde com intuito de
reduzir os agravos provocados e/ou associados a PA elevada. Investigar a
condição hipertensiva em jovens, na adolescência e início da fase adulta,
fomentam o elemento de detecção prévia de uma patologia que explica,
atualmente 40% das mortes por acidentes vascular cerebral e 25% daquelas por
doença coronariana

(4)

. O comportamento da PA elevada, nas fases iniciais da

vida, tem demonstrado forte relação com a hipertensão na idade adulta e isso tem
despertado o interesse de pesquisadores em investigar a prevalência de PA
elevada na infância e adolescência e os fatores de risco associados. Acredita-se
que a prevalência de hipertensão arterial em crianças possa estar sendo
subestimada por não estar adequadamente incorporada à rotina do atendimento
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pediátrico primário. Quanto menor a idade, maior a probabilidade da hipertensão
ser secundária e originar hipertensão crônica. OBJETIVO: Descrever os valores
da pressão arterial sistólica e diastólica de adolescentes escolares regularmente
matriculados em uma instituição pública de ensino do município de São Luís - MA.
METODOLOGIA: O estudo foi realizado em uma escola pública de Ensino
Fundamental, localizada na cidade de São Luís – Maranhão. O Projeto de
pesquisa é vinculado ao Grupo de Estudo e Pesquisa na Saúde da Família, da
Criança e Adolescente (GEPSFCA), sendo financiado pela Fundação de Amparo
à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão –
FAPEMA e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Maranhão,
com protocolo de número 23115006408/2010- 78. A amostra do estudo foi
composta por 116 escolares, na faixa etária de 10 a 16 anos, regularmente
matriculados na referida escola. Os dados foram coletados nos meses de maio a
julho de 2011. As crianças e adolescentes participaram da pesquisa após prévia
autorização de seus pais ou responsáveis por meio da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, sendo respeitadas as recomendações da
Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Para a aferição da
pressão arterial foi utilizado o método palpatório e auscultatório e utilizou-se
esfigmomanômetros

com

manômetros

aneróides,

da

marca

Premium,

devidamente testados e calibrados e estetoscópios duplos da mesma marca.
Procura-se utilizar manguitos com larguras variáveis mantendo a relação
recomendada de largura correspondente a 40% da circunferência do braço do
indivíduo e o seu comprimento envolver pelo menos 80% do mesmo. Após a
explicação do procedimento da medida da pressão arterial, realizada para
minimizar a ansiedade e o medo, certificou-se que o estudante havia evitado a
ingestão de bebida alcoólica, café, alimentos, ou fumo até 30 minutos antes;
apresentava bexiga esvaziada e ausência de exercícios físicos há, pelo menos,
60 minutos. As medidas da pressão arterial foram realizadas em ambiente
tranquilo e silencioso, com o participante sentado, relaxado, com as costas
apoiadas, pés pousados no chão, pernas descruzadas e com os braços apoiados
sobre uma mesa e à altura do precórdio. A aferição da pressão arterial foi
realizada nos braços direito e esquerdo conforme solicitado pelas diretrizes.
Desse modo, foram consideradas normotensas as crianças e adolescentes com
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PA menor que 120/80 mmHg, limítrofes aquelas com PA igual a 120/80 mmHg e
Hipertensas aquelas crianças com PA acima desse valor (1). As pressões arteriais
sistólicas e diastólicas foram distribuídas em intervalos estabelecidos a partir do
valor mínimo (40 mmHg) e máximo (120 mmHg) encontrados. RESULTADOS: Os
estudantes investigados foram na sua maioria do sexo feminino correspondendo a
66,4,%. O sexo masculino representou 33,6%. A idade média foi de 12,2 anos, a
faixa etária mais frequente foi de 11 a 13 anos totalizando 88,7%. 94,8% foram
considerados normotensos, 5,2% foram classificados na faixa limítrofe e nenhum
dos sujeitos estudados foi classificado como hipertenso. As pressões arteriais
sistólicas e diastólicas foram categorizadas em três intervalos, sendo a pressão
arterial sistólica direita com os seguintes percentuais encontrados: de 70 a 89
mmHg: 12,9%; 90 a 109 mmHg: 56,9 % e 110 a 129 mmHg: 30,2% e a sistólica
esquerda com: 70 e 89 mmHg: 12,1 %; entre 90 a 109 mmHg: 62;9 % e 110 a 129
mmHg: 25% . Os valores encontrados para a pressão arterial diastólica direita
foram: 40 a 59 mmHg: 8,6%; entre 60 a 79 mmHg: 74,1% e acima de 80 mmHg,
com percentual de 17,3% e para a esquerda, tem-se nos intervalos: 40 a 59
mmHg: 8,6%; 60 a 79 mmHg: 76,7% e acima de 80 mmHg: 14,7%.
CONCLUSÃO: Os

resultados obtidos revelam um possível padrão de

normalidade da pressão arterial das crianças e adolescentes avaliados. No
entanto, destaca-se a necessidade de avaliação regular da pressão arterial de
crianças e adolescentes como uma medida indispensável ao seu crescimento e
desenvolvimento saudáveis. Assim como, a identificação o mais precoce possível
de fatores de risco a que os mesmos podem estar expostos como a obesidade,
sedentarismo, alimentação inadequada, entre outros visando a prevenção de
eventos cardiovasculares.
Descritores: Crianças; Adolescentes; Pressão Arterial.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA AO RECÉMNASCIDO DE MÃES ADOLESCENTES EM TERESINA-PIAUÍ

Vilarinho, LM1; Nogueira, LT2; Nagahama, EEI3

Introdução: o perfil de morbimortalidade materna e neonatal tem definido esse
grupo como prioritário para as ações de saúde. As mortes neonatais, estimadas
em cerca de quatro milhões por ano, atualmente perfazem 36% das mortes
mundiais no grupo etário de zero a cinco anos. Nesse contexto, a gravidez na
adolescência representa um problema de saúde pública devido ao elevado risco
de morbimortalidade materna e infantil e por ser um evento que muitas vezes
desestrutura a vida das adolescentes. Alguns estudos ressaltam que a idade
materna está associada ao risco crescente de obter resultados perinatais
desfavoráveis e mostram nos resultados maiores taxas de mortalidade perinatal
em gestações de adolescentes. Objetivos: avaliar a qualidade da atenção ao
recém-nascido de mães adolescentes e os fatores associados à prematuridade,
baixo peso ao nascer e índice de Apgar. Metodologia: trata-se de uma pesquisa
avaliativa, quantitativa, com delineamento transversal, com enfoque na avaliação
do processo do cuidado aos recém-nascidos de mães adolescentes, realizado na
maternidade de uma instituição de saúde da rede pública municipal de Teresina,
Piauí. O processo de amostragem do estudo envolveu o dimensionamento do
número de nascidos vivos no município de Teresina, por meio do Sistema de
Informação sobre Nascidos Vivos, relativo ao ano de 2008. A seguir foi realizado
por meio de consulta ao sistema de informação da Fundação Municipal de Saúde
de Teresina, o levantamento do número de nascidos vivos na maternidade em
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estudo, cujas mães eram adolescentes, contabilizando 239 nascidos vivos.
Desses, foram excluídos os prontuários nos quais não constava o registro de
realização de pré-natal ou que o pré-natal foi realizado em outro município.
Portanto, os dados foram obtidos por meio da análise de 174 prontuários.
Selecionaram-se as variáveis relativas às condições dos recém-nascidos e as
ações assistenciais ao nascimento: sexo, idade gestacional ao nascimento
(semanas), peso ao nascer, índice de Apgar (minutos), realização de cuidados
imediatos e mediatos, fornecimento da Caderneta de Saúde da Criança,
aleitamento materno na primeira hora pós-parto e aplicação das vacinas BCG e
hepatite B ainda na maternidade. No tocante às condições dos nascidos vivos, em
relação à variável idade gestacional, os dados foram agrupados em recémnascido prematuro, aquele com idade gestacional abaixo de 37 semanas; os que
nasceram a termo (entre 37 a 41 semanas) e pós-termo (com idade gestacional
de 42 e mais semanas de gestação). O peso ao nascer foi classificado como
sendo de baixo peso para os nascituros com até 2.499 gramas. No tocante ao
Apgar no primeiro e no quinto minuto, foram consideradas as categorias: abaixo
de 7 e igual ou superior a 7. Os resultados perinatais adversos foram
representados pelas variáveis: peso ao nascer menor que 2.500 gramas, idade
gestacional menor que 37 semanas e Apgar menor que 7 no primeiro e quinto
minuto de vida. Como procedimentos para avaliar a atenção ao RN consideraramse os quatro indicadores baseados nas práticas úteis que devem ser estimuladas
segundo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da
Saúde: realização dos cuidados mediatos e imediatos; amamentação na primeira
hora após o parto; a aplicação das vacinas BCG e hepatite B ainda na
maternidade e o fornecimento da caderneta de saúde da criança. Como
parâmetro para avaliação da atenção ao recém-nascido, estabeleceu-se uma
escala de escores que variou de zero a três pontos, segundo a adequação na
1
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realização de cada indicador de processo da qualidade da atenção. Foram
atribuídos pesos diferentes para cada um dos indicadores, conforme relevância e
na representatividade do indicador na atenção qualificada ao recém-nascido. Para
analisar a qualidade da atenção ao recém-nascido foram considerados todos os
escores e calculado o somatório obtido individualmente em cada item, que variou
de um escore mínimo de zero até escore máximo de oito. Desta forma, a
qualidade da atenção foi categorizada em adequada superior, adequada,
intermediária e inadequada conforme as escalas somadas de classificação. Os
dados coletados foram digitados e analisados no programa SPSS versão 18.0. Na
análise estatística, utilizaram-se técnicas uni e bivariadas para identificar fatores
associados à qualidade da atenção ao recém-nascido, adotando-se nível de
significância de 5%. Resultados: verificou-se a média de peso de 3.216 gramas,
variando de 2.170 a 4.350 gramas. Quanto ao índice de Apgar no 1º minuto de
vida, a média foi de 8,4, variando de 3 a 10. Já no 5º minuto de vida, a média foi
maior, 9,5, variando também de 3 a 10. Verificou-se ainda na que 51,7% dos
recém-nascidos eram do sexo feminino, 94,3% nascidos a termo, 93,7% com
peso adequado e 94,8% com boa vitalidade ao nascer.

A maioria das

adolescentes (71,3%) amamentou na primeira hora após o parto e 95,5% foram
informadas sobre peso e estatura do RN. Entretanto 83,9% dos RN saíram da
Maternidade sem a certidão de nascimento. Constatou-se que 98,3% dos RN
receberam os cuidados imediatos e mediatos, 97,7% foram vacinados ainda na
Maternidade e receberam a caderneta de saúde da criança. Observou-se
predomínio de RN que não tiveram intercorrências (81,6%) e que permaneceram
em alojamento conjunto (83,3%), como recomenda o Ministério da Saúde.
Constatou-se que a atenção ao RN de mães adolescentes foi adequada superior
para 71,3%, e adequada para 28,7%. Não houve associação estatística (p>0,05)
entre as variáveis prematuridade, baixo peso, índice de Apgar e o número de
1
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consultas no pré-natal. Em relação ao peso no nascimento, evidenciou-se que
5,2% foi a taxa de RN de baixo peso. Buscou-se identificar associação entre o
tipo de parto (vaginal ou cesárea)

das adolescentes e alguns resultados

perinatais adversos como a prematuridade, o baixo peso e o índice de Apgar
abaixo de 7, no 1º e 5º minutos de vida, o que indica má vitalidade do RN.
Entretanto, observou-se que não houve associação estatística com nenhuma das
variáveis correlacionadas (p>0,05). Conclusões: a gravidez na adolescência não
esteve associada aos resultados perinatais adversos. Ademais, esse estudo
evidenciou uma assistência considerada de qualidade aos recém-nascidos de
mães adolescentes na maternidade estudada, visto que envolve os cuidados
prestados imediatamente após o nascimento até a alta da mãe e do bebê,
considerando assim, a importância de uma abordagem integral e unificada à
assistência materna e neonatal. Portanto, é necessário continuar assistindo com
qualidade o recém-nascido, principalmente, filhos de mães adolescentes, pois
assim, evitam-se resultados perinatais desfavoráveis e a mortalidade neonatal,
que acarretam uma série de problemas de cunho psicológico para uma mãe que
vivencia a adolescência. Considerando que a maioria dos óbitos neonatais são
evitáveis, e as principais falhas apontadas se encontram na qualidade da
assistência, recomenda-se que os profissionais de saúde, em especial, a equipe
de enfermagem, tenham como foco prioritário, o cuidado holístico à mulher
gestante, principalmente, a adolescente, visando prevenir mortes maternas e
neonatais evitáveis, por meio do monitoramento do bem-estar físico e emocional
da adolescente no pré-natal, durante o trabalho de parto e no término do processo
de nascimento.

Descritores: avaliação em saúde; gravidez na adolescência; recém-nascido
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AVALIAÇÃO

DA

QUALIDADE

DE

VIDA

DE

CRIANÇAS

E

ADOLESCENTES EM TRATAMENTO DE CÂNCER
Paula LLRJ1, Silva EO2, Nascimento LC3, Lima RAG4
Introdução: As repercussões causadas pelo diagnóstico de câncer na vida de
uma criança ou adolescente vão além dos danos físicos diretamente relacionados
ao tratamento. O medo, a dor e a incerteza quanto à cura passam a fazer parte de
suas vidas, bem como de suas famílias e as desestruturações na rotina familiar
pelas constantes idas ao hospital, pelo afastamento da escola, bem como pelos
diversos efeitos que a terapêutica traz, alteram a qualidade de vida (QV) desses
indivíduos. O estudo da QV na doença oncológica infanto-juvenil surge nos
últimos 30 anos, associado às mudanças nos protocolos de tratamento, ao
aumento da sobrevida à doença e à preocupação com os eventos adversos
tardios(1). A avaliação da QV pode ser utilizada rotineiramente, tanto nas decisões
acerca do uso racional dos recursos financeiros, quanto em momentos difíceis,
como na situação de doença refratária, quando, talvez, possa ser mais apropriado
decidir pela interrupção do tratamento se este estiver comprometendo a QV do
cliente(2). Os indicadores de QV poderão auxiliar na prática clínica por
possibilitarem avaliar o sucesso da intervenção após cirurgia e tratamento
oncológico, nortear as estratégias de intervenção terapêutica, além de criar
parâmetros para definição de ações no sentido de promoção de saúde individual
ou coletiva. Objetivo: Avaliar a QV e o impacto do tratamento em crianças e
adolescentes com câncer, mediante aplicação dos instrumentos Pediatric Quality
of Life (PedsQL) 4.0 Generic Core Scale e PedsQL 3.0 Módulo Câncer. Método:
Estudo prospectivo, transversal, realizado em um público situado em um
município

paulista,

referência

no

tratamento

oncológico

de

crianças

e

adolescentes. Foram entrevistadas crianças e adolescentes com câncer e seus
responsáveis, com idade entre dois e 18 anos e tempo de tratamento entre um e
12 meses. Para avaliação da QV, utilizou-se o instrumento PedsQL 4.0 Generic
Core Scale, composto pelos domínios físico, emocional, social e escolar(3). Já
para a avaliação do impacto do tratamento, o instrumento utilizado foi PedsQL 3.0
Módulo Câncer(4), com os domínios dor e ferimentos, náusea, ansiedade frente ao
procedimento, ansiedade frente ao tratamento, preocupações, dificuldades
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cognitivas, percepção da aparência física e comunicação. Para cálculo dos
escores, utilizou-se escala do tipo Likert de cinco pontos para crianças e
adolescentes de 8 a 18 anos e de três pontos para crianças de 5 a 7 anos.
Posteriormente, os resultados foram transformados em uma escala de 0 a 100.
Ambos os instrumentos têm versões para as crianças ou adolescentes e seus
responsáveis responderem, de acordo com a faixa etária: 5-7 anos, 8-12 anos e
13-18 anos. Para as crianças de 2-4 anos, apenas os responsáveis respondem.
Resultados:

Foram

entrevistadas

60

crianças

e

adolescentes

e

seus

responsáveis. A idade média foi 10,9 anos; 36 (60,0%) eram procedentes do
Estado de São Paulo e 22 (36,6%) possuíam ensino fundamental incompleto.
Para os responsáveis, 49 (81,6%) eram mães; 21 (35,0%) possuíam ensino
médio completo; 39 (65,0%) eram casados ou mantinham união estável e 32
(53,3%) eram católicos. Quanto aos instrumentos, para as crianças e
adolescentes, o tempo total médio para as respostas foi de 11,2 minutos e 34
(69,3%) o consideraram fácil de responder. Para os responsáveis, o tempo total
médio de resposta foi de 11,1 minutos e 51 (85,0%) também consideraram fácil
de responder. Em relação aos dados clínicos das crianças e adolescentes, 17
(28,3%) tinham diagnóstico de osteossarcoma; 16 (26,6%) de leucemia e 34
(56,6%) estavam internados no momento da aplicação do instrumento. Dos
tratamentos realizados, 22 (%) estavam em quimioterapia; nove (15,0%) em
cirurgia e 26 (%) em tratamentos concomitantes, como 14 (23,3%) em
quimioterapia e cirurgia e 12 (20,0%) em quimioterapia e radioterapia. Na
avaliação de QV e do impacto do tratamento, considerando uma escala de 0-100,
o escore obtido pelas crianças e adolescentes na avaliação de QV geral foi de
67,5, sendo os domínios mais e menos comprometidos, respectivamente, físico
(62,7) e social (81,0). Já na avaliação do impacto do tratamento, na visão das
crianças e adolescentes, o escore obtido foi de 68,9 e os domínios mais e menos
comprometidos, respectivamente, foram preocupações (48,6) e ansiedade frente
ao tratamento (83,8). Já na visão dos pais e responsáveis, o escore de QV geral
foi 63,2 e os domínios mais e menos comprometidos foram, respectivamente, o
físico (58,1) e o social (79,2). Quanto ao impacto do tratamento, o escore foi de
64,6, sendo o domínio mais comprometido o de preocupações (54,3) e o menos
comprometido o de dificuldades cognitivas (75,7). Escores de QV geral e impacto
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do tratamento entre as avaliações das crianças e adolescente e de seus pais e
responsáveis mostraram correlação moderada e positiva em ambos os casos
(0,73 e 0,57 respectivamente). Conclusões: A avaliação da QV em oncologia
pediátrica e juvenil vem se tornando cada vez mais freqüente e necessária devido
aos avanços tecnológicos para diagnóstico e controle da doença e melhorias nos
protocolos de tratamento, principalmente no que visa à diminuição do impacto dos
eventos adversos. Os instrumentos utilizados mostraram-se capazes de oferecer
informações detalhadas sobre o estado de vida das crianças e adolescentes com
câncer devido aos domínios que possui. Além disso, é de fácil e rápida aplicação
para a prática clínica, por ser curto, de linguagem simples e por oferecer módulos
para diferentes faixas etárias. Os resultados desse estudo demonstraram uma
melhor qualidade de vida e menor impacto do tratamento na visão das crianças e
adolescentes, quando comparados às avaliações dos pais e responsáveis. Ao
contrário de seus pais, podem não relacionar a causa (doença ou tratamento)
para um possível resultado ruim (efeitos colaterais, recaída ou morte). Ao
observar os domínios e os aspectos mais atingidos pela doença e seu tratamento,
a equipe de saúde pode planejar intervenções mais eficazes e efetivas, a fim de
proporcionar melhor qualidade de vida para crianças e adolescentes com câncer
e suas famílias. Referências: 1. Hinds PS. Progress in quality of life in children
and adolescents with cancer. Seminars in Oncology Nursing. 2010;26(1):18-25. 2.
Feeny D, Furlong W, Barr RD. Multiattribute approach to the assessment of
health-related quality of life: Health Utilities Index. Med Pediatr Oncol. 1998;Suppl
1:54-9. 3. Klatchoian DA, Len CA, Terreri MT, Silva M, Itamoto C, Ciconelli RM, et
al. Quality of life of children and adolescents from Sao Paulo: reliability and validity
of the Brazilian version of the Pediatric Quality of Life Inventory version 4.0
Generic Core Scales. J Pediatr (Rio J). 2008 Jul-Aug;84(4):308-15. 4. Scarpelli
AC, Paiva SM, Pordeus IA, Ramos-Jorge ML, Varni JW, Allison PJ. Measurement
properties of the Brazilian version of the Pediatric Quality of Life Inventory
(PedsQL) cancer module scale. Health Qual Life Outcomes. 2008;6:7.
Descritores: enfermagem pediátrica; qualidade de vida; oncologia
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AVALIAÇÃO DE ERROS DE MEDICAÇÃO EM HOSPITAL ESCOLA NO
INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Souza, SR(1); Calazans NC(2); Beraldo, L(3); Shimo, AKK (4)

RESUMO

Introdução: Desde 1863, Florence Nightingale escreveu em suas “Notes on Hospitals”, as
palavras latinas “Primum non nocere” traduzidas como “Primeiramente, não cause danos”,
indicando que a segurança de pacientes é parte integrante da profissão de enfermagem desde o
início da enfermagem moderna. Nightingale, iniciava a primeira pesquisa em enfermagem
sobre o resultado do cuidado com o paciente, documentando a falta de condições sanitárias, de
higiene e de qualidade em sua época e introduziu medidas básicas para melhorar essas
condições, com resultados expressivos na redução da mortalidade. O termo Segurança do
Paciente aplica-se em iniciativas para evitar, prevenir e reduzir resultados adversos ocorridos a
partir do cuidado à saúde. Dados epidemiológicos de diferentes países mostram que a
segurança do paciente é uma preocupação mundial. A Organização Mundial de Saúde (OMS)
descreve que, anualmente, dezenas de milhões de pacientes no mundo são vítimas de lesões
incapacitantes ou morrem em virtude de práticas inseguras, sendo que tais erros afetam um em
cada 10 pacientes, em média, essa estimativa é ainda mais séria em países em
desenvolvimento. O Institute of Medicine dos EUA em 1999 publicou o livro “Errar é
Humano”: “Construindo um Sistema de Saúde mais Seguro”, onde mostrou os dados
alarmantes do impacto dos eventos adversos no sistema de saúde norte-americano que tinha
cerca de um milhão de pacientes sofrendo dano e quase 100.000 morrendo por ano, tudo
decorrente de assistência inadequada. Na 55º Assembléia da OMS, que ocorreu em maio de
2002 em Genebra (Suiça), foi recomendado por todos os países membros, a máxima
atenção ao problema da segurança do paciente e ao fortalecimento de evidências científicas
necessárias para melhorar a segurança e qualidade do cuidado em saúde. Mais adiante, em
maio de 2004 no mesmo local, na 57º Assembléia Mundial de Saúde, lançou a Aliança
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Mundial para a Segurança do Paciente, sendo uma de suas diretrizes o desenvolvimento e
difusão de conhecimento sobre políticas e melhores práticas na segurança do paciente. No
Brasil, algumas iniciativas têm ocorrido para segurança dos pacientes nos serviços de saúde.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) implantou programas voltados para esse
tema e em 2002 foi criado a Rede de Hospitais Sentinelas. A intenção dessa rede é a busca de
notificações de eventos adversos em serviço de saúde, fortalecendo o compromisso do
Ministério da Saúde (MS) com a Aliança Mundial para Segurança do paciente. Na área de
enfermagem, destaca-se a criação da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente
(REBRAENSP), em 14 de maio de 2008, com a finalidade de ser um elo de articulação e de
cooperação técnica entre instituições direta e indiretamente ligadas à saúde e à educação de
profissionais da área em fortalecer a assistência de enfermagem segura e com qualidade. Erro
de medicação, segundo a National Coordinating Council for Medication Error Reporting and
Prevention (1998), é “qualquer evento evitável que, de fato ou potencialmente, conduz ao uso
inadequado de medicamento”. Esse conceito implica que o uso inadequado pode ou não
provocar lesão no paciente e não importa se o medicamento se encontra sob o controle de
profissionais de saúde ou do usuário. Considerando todos os tipos de erros relacionados à
prática profissional, produtos usados na área de saúde, procedimentos, problemas de
comunicação (prescrição, rótulos, embalagens, nomes, entre outros), preparação, dispensação,
distribuição, administração, educação, monitoramento e uso de medicamentos. A equipe de
enfermagem constitui o elo final do processo de administração de medicamentos, seus atos
marcam a transição de um erro previsível para um erro real. A administração de medicamento
é uma das atividades mais sérias e de maior responsabilidade desse profissional e para sua
execução é necessária a aplicação de vários princípios científicos que fundamentam a ação da
equipe, em qualquer unidade de cuidado quer seja ambulatorial, de internação ou nos
pacientes críticos como é o caso das UTIs, de forma a prover a segurança do paciente. Para
Melo e Silva (2008), nas unidades hospitalares, a segurança na terapia medicamentosa merece
enfoque especial, visto que a combinação de múltiplas drogas, gravidade e instabilidade dos
pacientes, e às vezes total dependência dos mesmos em relação à equipe multidisciplinar, são
fatores que predispõem o paciente a uma vulnerabilidade. Estudos demonstram que as
incidências de erros em UTI - Neonatal são mais freqüentes do que se imagina, estima-se que
de cada seis a oito internações, um (15%) seja acompanhada de um erro de processo de
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assistência, principalmente relacionados aos fármacos. A rotina atribulada do dia-a-dia de uma
UTI neonatal é, muitas vezes, cenário de erros em técnica e procedimentos médicos. Estes
podem variar da simples inobservância, até erros mais graves e algumas vezes fatais, como a
administração errônea de uma droga. Objetivo: identificar e analisar os tipos de erros de
medicação e as medidas adotadas diante deles e identicar quais as medidas da instituição
diante dos erros. Métodos: Estudo exploratório, descritivo e retrospectivo, realizado no
período de janeiro de 2007 à dezembro 2009, em uma unidade de UTI- Neonatal de um
hospital do interior paulista, pertencente à Rede de Hospitais-Sentinela da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resultados: Os resultados demonstraram que os tipos de
erros mais freqüentes foram os relacionados à dose (39,78%) e omissão (32,25%). Diante do
erro de medicação a principal medida adotada foram as orientações (71,81%). A ocorrência de
erros na UTIN é facilitada pela complexidade de procedimentos em pacientes prematuros e de
muito baixo peso, e pela introdução freqüente de novas tecnologias. Além disso, o erro
decorrente do cálculo de doses muito pequenas, envolvendo decimais, velocidades de infusão
de drogas, e conversão de miligramas para microgramas, por exemplo, podem acarretar
conseqüências graves . Preocupados com a qualidade do cuidado, os dirigentes da Instituição
de Saúde pesquisada vem, desde 2003, se submetendo ao processo de acreditação pela
Organização Nacional de Acreditação (ONA) e desde 2007 seguindo o “Plano de Ação
Medicamentosa” com intuito de notificar e dimensionar os eventos adversos relacionados à
medicação, e realizar medidas para prevenir futuras ocorrências e minimizar os
ocorridos.Conclusão: a instituição estudada investiga, orienta e busca melhorias no processo e
não somente a punição do profissional envolvido; contudo, a subnotificação impede um
levantamento preciso dos eventos e existe a cultura do medo de uma ação punitiva, pois, o
profissional além de se preocupar com a punição, desconhece a real importância desse registro,
devendo rever à aplicabilidade de programas implementados na instituição estudada. Esperase que este estudo possa contribuir para melhoria da qualidade de assistência focalizando a
segurança do paciente no que concerne à terapêutica medicamentosa.
1- Enfermeira Supervisora Mestre da Unidade de Terapia Intensiva do CAISM-UNICAMP e-mail: saresoeua@yahoo.com.br
2- Enfermeira da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Estadual Sumaré
3- Enfermeira Supervisora da Unidade de Terapia Intensiva do CAISM-UNICAMP
4- Profa. Dra. do Departamento de Enfermagem da FCM-UNICAMP
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AVALIAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE SISTEMATIZAÇÃO DA
CONSULTA DE ENFERMAGEM À CRIANÇA
Monteschio CAC1, Souza JS1, Gaíva MAM2,Taques G3, Ribeiro ECV3

Introdução: a consulta de enfermagem é uma das atividades desenvolvidas pelo
enfermeiro na atenção à saúde da criança, considerada uma tecnologia
assistencial que deve ser realizada de maneira sistematizada e contínua. Deve-se
utilizar de metodologia científica para identificação de situações de saúde/doença,
prescrição e implementação de cuidados de enfermagem que contribuam para a
promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação do
indivíduo, família e comunidade. Esta prática assistencial privativa do enfermeiro
foi regulamentada pela lei do exercício profissional da enfermagem nº 7498/86 e
pelo

decreto

nº

94406/87,

devendo

ser

desenvolvida

em

qualquer

estabelecimento que têm atividades de enfermagem. A consulta de enfermagem
deve ter como fundamentos, os princípios da universalidade, equidade,
resolutividade e integralidade das ações de saúde; utilizando o processo de
enfermagem como metodologia científica, composto pelas seguintes etapas:
coleta de dados ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem,
planejamento, implementação e avaliação de enfermagem (1). A preocupação com
a sistematização é dar à atividade um caráter profissional, organizar a abordagem
do cliente e definir as competências da enfermeira(2). A sistematização da
assistência de enfermagem (SAE) é um processo que tem como finalidade a
promoção, proteção e recuperação da saúde do cliente, de sua família e
comunidade, devendo ser desenvolvida e estabelecida pelo enfermeiro,
sustentada nos conhecimentos técnico-científico da profissão. Para sua aplicação
é necessária a adoção de uma ou mais teorias de enfermagem que
fundamentarão sua prática; para sua implementação o enfermeiro deve conhecer
o paciente como indivíduo e utilizar conhecimentos e habilidades, além de
1

Mestranda do programa de pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Mato
Grosso;
2
Doutora em Enfermagem , docente dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de
Enfermagem da Universidade Federal do Mato Grosso, pesquisadora do CNPq e orientadora;
3
Acadêmicas do curso de graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da
Universidade Federal do Mato Grosso
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orientação e treinamento da equipe de enfermagem para execução das ações
sistematizadas(3). Foi durante as aulas práticas da disciplina “Enfermagem em
Saúde da Criança e do Adolescente”, do curso de Enfermagem da Universidade
Federal do Mato Grosso (UFMT), desenvolvidas em um centro de saúde de
Cuiabá, é que se teve a intenção de elaborar coletivamente instrumentos para
subsidiar e sistematizar a consulta de enfermagem à criança, ao verificar que esta
prática não estava sendo realizada pelas enfermeiras responsáveis pelo serviço.
Após a elaboração, os instrumentos foram colocados em prática pelos
acadêmicos, no intuito de avaliar a sua operacionalização durante as atividades
dos alunos na unidade. Objetivo: avaliar a implementação de um instrumento de
SAE voltado à primeira consulta de enfermagem à criança por acadêmicos de
enfermagem da UFMT. Metodologia: trata-se de um relato de experiência
realizado no período de maio a julho de 2011, durante as aulas práticas na
atenção básica da disciplina supracitada em um centro de saúde de Cuiabá-MT.
No primeiro momento o instrumento em questão foi elaborado coletivamente
pelos acadêmicos de enfermagem e as enfermeiras responsáveis pelo serviço no
2º semestre de 2010 para ser aplicado na primeira consulta de enfermagem à
criança, e se baseou nos preceitos da teoria das necessidades humanas básicas
proposta por Horta (1979), com adaptações referentes à realidade vivenciada pela
clientela atendida e à rotina da unidade e do trabalho das enfermeiras. Para
elaboração da estrutura do instrumento, como forma de atender a criança
integralmente, utilizaram-se as necessidades psicobiológicas e psicossociais,
incorporando a ele elementos do contexto socioeconômico e cultural da criança e
sua família. Por fim, o instrumento contemplou as seguintes etapas do processo
de enfermagem: histórico de enfermagem; diagnóstico de enfermagem;
prescrição de enfermagem e avaliação de enfermagem. Posteriormente foi
implementado por outros alunos que cursavam a mesma disciplina no 1º semestre
de 2011 e que desenvolveram a prática da consulta de enfermagem a 39 crianças
na faixa etária de 0 a 9 anos. Para análise da implementação do instrumento foi
aplicado um questionário com 4 perguntas abertas que avaliam a sua
operacionalização e relevância na prática da consulta de enfermagem, à 9 alunos
que fizeram uso do instrumento durante sua prática acadêmica. As respostas dos
alunos foram organizadas e posteriormente analisadas de acordo com referencial
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teórico selecionado para construção do instrumento.

Resultados: Ao

sistematizar a assistência de enfermagem em qualquer serviço é necessário
estabelecer a(as) teoria(as) lhe darão o alicerce. Dessa forma, optou-se pela
teoria proposta por Horta (1979), que considera as necessidades humanas
básicas entes da enfermagem, pois faz parte de um ser: o ser humano. Nesse
caso, as necessidades humanas básicas são os estados de tensões, conscientes
ou inconscientes, resultantes dos desequilíbrios hemodinâmicos dos fenômenos
vitais, são latentes, universais, vitais e flexíveis, constantes, infinitas, cíclicas,
inter-relacionais, dinâmicas, energéticas, hierarquizadas; têm peculiaridades
individuais; são resultantes da interação meio interno e meio externo, têm bases
de onto e filogenéticas. São universais, portanto comuns a todos os seres
humanos; o que varia de um indivíduo para o outro é a sua manifestação e a
maneira de satisfazê-la ou atendê-la

(4)

. Ainda para esta teorista de enfermagem

os problemas de enfermagem são situações ou condições decorrentes dos
desequilíbrios das necessidades básicas do indivíduo, família e comunidade e
que exigem do enfermeiro sua assistência profissional. Ao implementar

o

instrumento de sistematização da consulta de enfermagem à criança, após a
coleta dos dados referentes à criança e sua família, o aluno era estimulado a
raciocinar primeiramente acerca dos principais problemas de enfermagem
apresentados durante a coleta de dados, organizando-os por prioridade. Após a
análise dos problemas era determinado às necessidades e o grau de
dependência da criança com relação ao seu cuidador. Com as crianças e
responsáveis foi possível trabalhar com as necessidades psicobiológicas e as
psicossociais e a partir delas foram elaboradas as prescrições de enfermagem,
que foram feitas formalmente e posteriormente ensinadas à criança e ao
responsável, tentando obter uma participação efetiva de ambos. O diagnóstico de
enfermagem que parte da problematização e da determinação das necessidades
e do grau de dependência do indivíduo, possibilita um raciocínio mais rápido e
amplo, permitindo a determinação dos cuidados a serem prescritos de maneira
compatível com a realidade da enfermagem(4). Foi possível verificar o raciocínio
sistematizado do aluno após algumas consultas o que facilitou na determinação
dos cuidados de enfermagem, assim observou-se uma maior resolutividade por
parte da enfermagem na atenção prestada a criança, recorrendo-se minimamente
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a outros profissionais de saúde. Os alunos ao serem questionados com relação
aos elementos facilitadores do instrumento descreveram em sua maioria que o
instrumento organizava a prática da consulta de enfermagem e proporcionava o
raciocínio sistematizado, em que era possível contemplar os aspectos relevantes
para assistir a criança e sua família, para obter informações, diagnosticar e
prescrever cuidados de enfermagem de maneira integral, valorizando além do
biológico os aspectos socioeconômicos e culturais. Além disso, possibilitava maior
autonomia e confiança ao profissional, conferindo, consequentemente, maior
resolutividade aos problemas apresentados. Com relação aos elementos
dificultadores, os alunos em sua maioria referiram não tê-los observado, mas
alguns trouxeram os aspectos da limitação do instrumento, visto que, se o
enfermeiro se prender a ele, exclusivamente, poderá perder informações
importantes sobre a criança e de sua família, o que pode comprometer a
qualidade da consulta. Para a resolução deste problema, cabe ao enfermeiro
desenvolver o diálogo aberto durante a consulta, permitindo a criança e seu
responsável, discorrer livremente sobre os questionamentos feitos e a participar
ativamente da elaboração do plano de cuidados. Como sugestões para melhorar
o instrumento, os alunos trouxeram algumas informações sobre o estado de
saúde da criança, não contemplados e que foram adicionados ao instrumento, um
deles foi com relação à frequencia alimentar das crianças atendidas. Conclusão:
com este estudo foi possível verificar a importância da realização da consulta de
enfermagem de maneira sistematizada, pautada em uma metodologia científica, o
que confere ao profissional enfermeiro maior autonomia e valorização da sua
prática, garantindo uma atenção integral à saúde da criança, melhor
resolutividade e continuidade de sua assistência.
Referências:
1. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução 358/ 2009. Dispõe sobre a
Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do
Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre
o cuidado profissional de Enfermagem, e dá outras providências. Conselho
Federal de Enfermagem, 2009.
2. Maciel ICF, Araújo TL. Consulta de Enfermagem: Análise das Ações Junto a
Programas de Hipertensão Arterial, em Fortaleza. Rev. Latino- Am.
Enfermagem, 2003;11(2):207-14.
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3. Possari JF. Prontuário do paciente e os registros de enfermagem. São Paulo:
Iátria; 2005.
4. Horta V.A. Processo de Enfermagem. São Paulo: EPU; 1979.
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AVALIAÇÃO

DO

ESTADO

NUTRICIONAL

DE

CRIANÇAS

BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM UM
MUNICÍPIO BRASILEIRO
Viegas CGC,1
Sousa FGM,2
Barbosa DC,3
Nogueira ALA,4
Farias RAR,5

Introdução: O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência de
renda que tem como um de seus objetivos recuperar déficits nutricionais de
crianças e melhorar o processo de crescimento e desenvolvimento infantil
(FARIA; PENA, 2009). Entretanto, o programa exige das famílias beneficiadas o
cumprimento de uma série de condicionalidades, dentre as quais, em relação aos
serviços de saúde, é estabelecido que crianças de zero a seis anos sejam
acompanhadas do ponto de vista nutricional, mantendo também o esquema de
vacinação atualizado (SENNA, 2007; ESTRELA; RIBEIRO, 2008). No que diz
respeito a avaliação nutricional compreende-se esta como estratégia para
identificar grupos de risco, o que é fundamental para a identificação dos fatores
causais e estudo das associações entre a condição nutricional e a morbimortalidade e, consequentemente, sobre o crescimento e desenvolvimento
1
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Família e Docência do Ensino Superior, Docente do Instituto Florence de Ensino Superior/Brasil,
Coordenadora da Estratégia Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde de São
Luís/Maranhão/Brasil.
E-mail: cynthia.griselda@terra.com.br
2
Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Professora Adjunta do Curso de Graduação em Enfermagem da
Universidade Federal do Maranhão, Coordenadora do Mestrado Acadêmico em Enfermagem/UFMA e do
GEPSFCA/Universidade Federal do Maranhão/Brasil.
3
Enfermeira, Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão, Membro do Grupo de
Estudo e Pesquisa na Saúde da Família, da Criança e do Adolescente - GEPSFCA/ Universidade Federal do
Maranhão/Brasil.
4
Enfermeira, Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão, Membro do Grupo de
Estudo e Pesquisa na Saúde da Família, da Criança e do Adolescente - GEPSFCA/ Universidade Federal do
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Enfermeira, Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão, Especialista em Saúde da
Família e em Capacitação Pedagógica em Educação Profissional na Área da Saúde: Enfermagem, Enfermeira
da Estratégia de Agente Comunitário de Saúde do município de São Luís/Maranhão/Brasil.
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infantil. O controle do crescimento é amplamente aceito como instrumento de
utilidade ímpar na avaliação de saúde e nutrição das crianças. Para tanto, além
do ganho de peso, é importante avaliar e monitorar o ganho de estatura e a
aceleração da idade óssea e velocidade de crescimento (ZEFERINO, 2003). Para
avaliar o estado nutricional e assim fazer o monitoramento do crescimento e
desenvolvimento de crianças e adolescentes é importante destacar as medidas
antropométricas, pela facilidade de aplicação, baixo custo e caráter pouco
invasivo, reforçando a sua universalização com importância reconhecida na
prevenção da mortalidade infantil, prognóstico e promoção da saúde da criança.
Acredita-se, portanto, que a avaliação do estado nutricional de crianças
beneficiadas pelo Programa Bolsa Família acompanhadas pelo setor da saúde do
município de São Luís do Maranhão, pode ser utilizado como parâmetro para
avaliação da qualidade de vida e saúde dessas crianças. Objetivo: avaliar o
estado nutricional de crianças de zero a dez anos, beneficiadas pelo Programa
Bolsa Família entre os anos de 2008 e 2010 no município de São Luís capital do
Estado do Maranhão. Metodologia: estudo documental, transversal e descritivo.
Os dados utilizados foram retirados do site do Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional (SISVAN Web) por meio do Módulo Gerador de Relatórios. Foi
realizado o levantamento de dados referentes aos indicadores antropométricos de
Peso para a Idade e Altura para a Idade de crianças entre 0 e 10 anos,
beneficiadas pelo Programa Bolsa Família, no período compreendido entre os
anos de 2008 e 2010, totalizando assim 35.551 crianças avaliadas. O indicador
Peso para a Idade reflete o peso segundo a idade cronológica da criança. O peso
é a medida antropométrica mais popular e por esse motivo a aplicação desse
indicador tem como vantagem a possibilidade de utilização de dados rotineiros,
além de ser de simples e rápida aplicação (ARAÚJO; CAMPOS, 2008). A estatura
ou comprimento ou altura é a segunda medida antropométrica mais popular e
reflete o desenvolvimento linear em relação à idade. Este indicador tem
associação com condições sócio-econômicas, infecções crônicas e recorrentes e
aporte nutricional inadequado (ARAÚJO; CAMPOS, 2008). Realizou-se ainda
busca de suporte bibliográfico na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde –
BVS. Resultados: a população estudada foi composta de 10.990 crianças
acompanhadas no ano de 2008, 11.091 no ano de 2009 e 13.470 no ano de 2010.
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Avaliando-se o estado nutricional por meio do índice antropométrico Peso/Idade,
observou-se que a classificação “Peso Muito Baixo para a Idade” apresentou
4,4% das crianças em 2008, 3,4% em 2009 e 2,7% em 2010, havendo assim
redução de 1,7% do número de crianças nessa classificação no decorrer dos
anos avaliados. A classificação “Peso Baixo para a Idade” apresentou 6,5% das
crianças no ano de 2008, 5,3% em 2009 e 5,4% em 2010, o que representou
queda de 1,2% nos dois primeiros anos avaliados e índices quase inalterados
entre os anos de 2009 e 2010. A classificação nutricional “Peso Adequado ou
Eutrófico” foi a que apresentou os maiores índices em todos os anos avaliados,
sendo 80,4% em 2008, 82,9% em 2009 e 82,2% em 2010. Dessa forma, houve
crescimento de 2,5% de crianças nessa classificação entre os anos de 2008 e
2009, seguido por uma pequena queda de 0,7% em 2010. A classificação “Peso
Elevado para a Idade” foi a que apresentou os índices mais preocupantes, sendo
8,7% das crianças com “Peso Elevado para a Idade” no ano de 2008, 8,4% no
ano de 2009 e 9,7% no ano de 2010. Estes dados representam uma redução de
apenas 0,3% entre os dois primeiros anos estudados e um crescimento de 1,3%
entre os nãos de 2009 e 2010. Em relação ao índice antropométrico Altura/Idade
observou-se a redução do quantitativo de crianças em duas categorias durante os
anos estudados. A classificação “Altura Muito Baixa para a Idade” apresentou
9,4% de crianças em 2008, 8,1% em 2009 e 7,2% em 2010, o que representa
uma queda de 2,2% no número de crianças nesta classificação do primeiro para o
último ano. A classificação “Altura Baixa para a Idade” apresentou 8,9% das
crianças em 2008, 8,1% em 2009 e apenas 7,7% em 2010. Assim redução do
número de crianças apresentando “Altura Baixa para a Idade” representou 1,2%
entre os três anos avaliados. A classificação “Altura Adequada para a Idade” foi a
única que apresentou crescimento durante os anos estudados, sendo 81,7% de
crianças em 2008, 83,8% em 2009 e 85,0% em 2010. Dessa forma, o aumento do
número de crianças nessa classificação foi de 3,3% entre o primeiro e o último
ano avaliados. Conclusão: A análise dos dados possibilitou observar uma
redução significativa nos índices antropométricos de “Peso para Idade” e “Altura
para Idade”, com exceção apenas da classificação “Peso elevado para a Idade”,
parâmetro este que apresentou dados alarmantes no decorrer dos anos
estudados. A realidade deste indicador torna-se preocupante considerando-se a
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possibilidade do peso elevado para idade evoluir para quadros de obesidade, que,
por sua vez, é um dos fatores predisponentes para o desenvolvimento de várias
outras patologias. Com esse resultado, ressalta-se que a promoção da saúde
durante a avaliação nutricional das crianças beneficiárias do programa bolsa
família deve abordar aspectos educacionais e ambientais importantes para o
crescimento e desenvolvimento das mesmas. Além disso, o acompanhamento
nutricional como requisito para a manutenção do benefício proposto pelo
Programa Bolsa Família, poderá promover o estreitamento das relações entre a
família e a criança com os serviços de saúde, bem como o incentivo à adoção de
medidas de monitoramento das condições de alimentação e saúde dessa
população.
Referências:
ARAÚJO, A. C. T.; CAMPOS, J. A. D. B. Subsídios para a avaliação do estado
nutricional de crianças e adolescentes por meio de indicadores antropométricos.
Rev. Alim. Nutr, Araraquara, v. 19, n. 2, p.219-225, 2008.
ESTRELLA, J.; RIBEIRO, L. M. Qualidade da gestão das condicionalidades do
Programa Bolsa Família: uma discussão sobre o índice de gestão
descentralizada. Rev. Adm. Pública, Rio de Janeiro, v. 42, n. 3, 2008.
FARIA, L. J. N.; PENA, A. P. S. A. Análise do impacto do programa bolsa família
em relação ao estado nutricional de crianças de zero a sete anos pertencentes Às
famílias beneficiárias do programa no município de Pará de Minas, Minas Gerais,
no período de 2007/2008, Rev. Digital FAPAM, Pará de Minas, v. 10, n. 1, 2009.
SENNA, M. C. M. et al. Programa bolsa família: nova institucionalidade no campo
da política social brasileira? Rev. katálysis, Florianópolis, v. 10, n. 1, 2007.
ZEFERINO A. M. B. et al. Acompanhamento do crescimento. J.Pediatr., v. 79,
n.1, p. 23-32, 2003.
Descritores: Enfermagem. Estado Nutricional. Antropometria.
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL RELATIVO AO FERRO
EM LACTENTES COM DOENÇA FALCIFORME
Salazar EAVM 1 , Ivo ML 2, Araujo OM 3, Oliveira ECL 4, Bonfin DC 5

Introdução
O ferro é um mineral essencial para a homeostase celular, participando de
vários processos metabólicos tais como o transporte de oxigênio, síntese de
DNA e metabolismo energético. É cofator importante de enzimas da cadeia
respiratória mitocondrial e também atua na fixação do nitrogênio. Entre as
doenças nutricionais a anemia ferropriva é a de maior prevalência no mundo
em torno de 30% da população mundial. Os grupos etários mais susceptíveis a
deficiência de ferro, são os lactentes, os pré-escolares e as mulheres em idade
reprodutiva.
Doença falciforme é um termo usado para determinar um grupo de alterações
genéticas caracterizadas pelo predomínio de Hb S. Essas alterações incluem a
anemia falciforme, que é a forma homozigota da Hb S (Hb SS), as interações
de talassemias com Hb S e a associação de outras hemoglobinas variantes
com a Hb S. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada ano
nascem, 1.900 com anemia falciforme. Em crianças com anemia falciforme, A
ocorrência de atraso no crescimento e desenvolvimento esta relacionado a
uma série de fatores. Um desses fatores é metabolismo, muito acelerado em
função da hemólise crônica, da anemia e de fenômenos vaso-oclusivos.

1 Enfermeira, Especialista em Enfermagem com Ênfase em Pediatria pelas Faculdades Pequeno Príncipe( FPP).
Professora do Curso de Graduação em Enfermagem da UCDB, Mestranda do Programa de Pós-Graduação da UFMS
– Saúde e Desenvolvimento do Centro Oeste.
2. Professora doutora do Curso de Enfermagem e do Programa de Pós Graduação em Saúde e Desenvolvimento na
Região Centro Oeste- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
3.Professora mestre do Curso de Enfermagem e aluna de doutorado do Programa de Pós Graduação em Saúde e
Desenvolvimento na Região Centro Oeste- Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS.
UFMS.
4. Médica Hematologista do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS e do
Centro de Hematologia e Hemoterapia de Mato Grosso do Sul (HEMOSUL), Mestre em Doenças Infecciosas e
Parasitárias e aluna de doutorado do Programa de Pós Graduação em Saúde e Desenvolvimento na Região Centro
Oeste - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul/UFMS
5. Enfermeira, Especialista em Enfermagem em Cardiologia pela Escola de Enfermagem Luiza de Marilac (Unidade
Social Camiliana),
Professora do Curso de Graduação em Enfermagem da UCDB, Mestranda do Programa de
Pós-Graduação da UFMS – Saúde e Desenvolvimento do Centro Oeste. . E-mail:debienfermagem@hotmail.com
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Mesmo em períodos sem crises ou complicações, as necessidades de
proteína, energia e minerais são elevadas.
No primeiro ano de vida, devido à depleção dos estoques de ferro adquiridos
na fase uterina pelo lactente portador de anemia falciforme, e a ingesta de ferro
ser inadequada devido aos processos de transição entre a amamentação e o
início da dieta sólida pode trazer ferropenia.
O interesse em aprofundar sobre este tema foi pela pouca exploração deste na
literatura. Além disso, esse grupo de crianças encontra-se excluídos do
Programa de Suplementação de Ferro do Ministério da Saúde. Objetivos
Investigar na literatura aspectos da avaliação do estado nutricional relativo ao
ferro em lactentes com doença falciforme. Metodologia Foi realizada uma
pesquisa bibliográfica por meio de um levantamento nas bases de dados
Medline, Lilacs e Pubmed, no período de 1975 á 2010. Para a busca, foram
usados os descritores: anemia falciforme; deficiência de ferro; iron deficiency
sickle cell anaemia.

Os critérios de inclusão adotados para seleção das

publicações foram: artigos indexados na íntegra na SciELO e BIREME que
versassem sobre a deficiência de ferro na pessoa com anemia falciforme. As
publicações foram analisadas e os dados registrados em formulários
elaborados para esse fim e após a análise, os dados foram organizados em
planilha do Excel e os resultados apresentados. Resultados: A analise de
artigos, resultou em 11 artigos no publicados de 1975 a 2009, e destes nove
eram de publicação internacional e apenas um de publicação nacional. Quanto
ao período de publicação 45% dos periódicos datavam da década de 80 e
outros 50% de 2000-2009. Os estudos indicam que na presença de ferropenia,
há piora da anemia, levando à piora da oxigenação dos tecidos, com claros
prejuízos à realização das atividades e, mais tardiamente, prejuízo do
crescimento pondero estatural. Considerações: Estima-se que a deficiência
de ferro atinja mais de meio bilhão de pessoas no mundo e na criança o
período mais incidente de ferropenia é dos seis meses aos 2 anos de idade. Os
11 artigos relacionados ao tema demonstraram que uma parcela das crianças
menores de 02 anos apresentou ferropenia. Este achado sugere a indicação de
suplementação de nutrientes especificamente do ferro, desde que estas
crianças não tenham sido hemotransfundidas. Outro fator observado foram que
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as condições socioeconômicas dessas crianças interferem no estado
nutricional relativo ao ferro.

Referências Bibliográficas
CHOTTRAY GP; JAIN D; ITALIA Y; ASHOKAN K; KAUL R; SHUKLA DK;
MUTHUSWAMY V Iron deficiency anaemia in sickle cell disorders in Índia
Indian Journal of. Medical Research v.127, p.366-369, 2008.
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Iron Deficiency in sickle cell

anaemia J Clin Pathol 1983;36:1012-1015.
KING L; REID M; FORRESTER TE. Iron deficiency anaemia in Jamaican
children, aged 1-5 years, with sickle cell disease. West Indian Med. J. v.54, p.
292-6, 2005.
MOHANTY D; MUKHERJEE MB; COLAH RB; WADIA M; GHOSHK;
OKEAHIALAM TC; OBI G Iron deficiency in sickle cell anaemia in Nigerian
children Annals of Tropical Paediatrics v.2,p.89-92, 1982.
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AVALIAÇÃO DO ESTRESSE DE PAIS NA UTI NEONATAL ATRAVÉS
DA ESCALA PSS:NICU
Souza SR1, Dupas G2, Balieiro MMFG3

Introdução: A separação forçada pela internação na UTI neonatal (UTIN) faz com
pais que acreditavam que levariam seus filhos saudáveis para casa enfrentem
situações mais difíceis do que aquelas para as quais se prepararam durante a
gestação. Independente se a gravidez foi planejada ou não, eles esperavam por
bebês saudáveis, e a inesperada mudança de planos causa ansiedade, culpa,
incapacidade e medo. Eles vivenciam as dificuldades de iniciar o seu papel de mãe e
pai em um lugar repleto de pessoas estranhas, em um ambiente assustador com
barulhos e equipamentos atemorizantes. Neste local, muitas vezes eles enfrentam
também a redução de oportunidades de interação com seu bebê, dificultando a
formação de vínculos, chegando até a serem proibidos de tocar seus próprios filhos
Essa nova situação, juntamente com a dificuldade em entender o que realmente está
acontecendo com seu bebê são consideradas fontes geradoras de estresse para
familiares, podendo levá-los até a depressão. Suas necessidades muitas vezes são
desconhecidos pela equipe de enfermagem por ser o bebê o centro do cuidado. Esta
prática vem sendo mudada diante da divulgação de novos estudos e pesquisas que
apontam a necessidade de capacitação da equipe para avaliar e intervir com as
famílias. Considerando o sofrimento materno e paterno diante da internação do
neonato é necessário que o enfermeiro tenha em mãos instrumentos para avaliar o
estresse que eles apresentam durante a internação dos seus filhos para que sejam
programadas intervenções. Objetivo: Avaliar estresse de pais na UTI Neonatal.
1

Enfermeira, Mestre, pós-graduada pela Escola Paulista de Enfermagem – Universidade Federal de

São Paulo e supervisora de enfermagem da unidade de neonatologia do CAISM/UNICAMP –
Professora em enfermagem neonatal Télos Educacional.
2

Enfermeira, Professora e Doutora em Enfermagem do Departamento de Enfermagem da
Universidade Federal de São Carlos.
3
Enfermeira, Professora Doutora da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São
Paulo.
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Metodologia: Esta pesquisa fez parte do processo de validação

do

instrumento

Parental Stress Scale: Neonatal Intensive Care Unit (PSS:NICU) no Brasil. A
PSS:NICU é a primeira escala brasileira para avaliação de estresse de pais na UTI
Neonatal. Este instrumento foi desenvolvido e validado pela enfermeira Margaret
Miles nos Estados Unidos e tem sido utilizado em vários países. Foi avaliado o
estresse de pais com filhos internados na unidade de neonatologia de dois hospitais
escola no interior de São Paulo utilzandoa versão em português da PSS:NICU.
Participaram 163 pais de recém-nascidos internados na UTIN e Unidade de
Cuidados Semi Intensivo Neonatal. A ferramenta é composta por três subescalas
que são “aparência e comportamento do bebê”, “alteração do papel de pais” e “sons
e imagens”. Resultados: A maioria dos participantes foram mães 121(74,2%); a
idade predominante dos entrevistados foi entre 20 a 29 anos; quanto à escolaridade,
a maior parte (35,9%) não tinha completado o ensino fundamental e nenhum dos
pais tinha o ensino superior completo. Os maiores níveis de estresse dos pais foram
obtidos na subescala alteração do papel de pais. Este achado está de acordo com
resultados de estudos realizadas nos Estados Unidos, Inglaterra e Argentina que
afirmam que os maiores geradores de estresse para pais de bebês internados na
UTIN são aqueles relacionados ao papel de mãe/pai. Este sentimento é mais
acentuado nas mulheres e isto se dá principalmente por não poderem desenvolver
suas “ações de mãe” como: amamentar, pegar o bebê e participar dos cuidados de
seu filho. Muitas mães e pais passam horas ao lado de seus filhos de forma passiva
devido a falta de encorajamento da equipe para o contato e participação destes no
cuidado. Além desta passividade dificultar o estreitamento da relação pais-filhos faz
com estes se sintam “menos pais” do que os próprios profissionais. Os resultados no
Brasil indicaram a subescala sons e imagens com o menor nível de estresse dos
pais de bebês internados na UTIN, ou seja, os itens desta subescala, que incluem a
relação do estresse com o ambiente geral da unidade neonatal, causaram pouco
estresse nos pais. Estes resultados estão de acordo com a pesquisa realizadas na
Inglaterra e no Norte dos Estados Unidos. À primeira vista, equipamentos que são
usados para salvar a vida dos bebês como, por exemplo, os respiradores e os
equipamentos que monitoram os bebês causam estresse nos pais por se tratar de
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algo desconhecido e assustador, porém com o passar dos dias o foco destes pais
deixa de ser o ambiente e os aparelhos e passa a ser a percepção do seu papel
enquanto pai/mãe. Ter um bebê internado em um ambiente ameaçador pode
colaborar para o aumento do nível de estresse dos pais, que se deparam com seu
delicado bebê envolto em equipamentos que mal permitem que ele se mexa. A
percepção da fragilidade do neonato foi avaliada na subescala aparência e
comportamento do bebê que mostrou nível moderado de estresse. Os pais
percebem o quão delicados são os seus bebezinhos e ficam apreensivos quanto à
possibilidade aparente de morte. Muitos deles não estão preparados para verem
bebês tão pequenos e frágeis, pois haviam desenvolvido na gravidez a imagem do
bebê “ideal”, sadio, grande e bonito. Pais comparam seus filhos com os bebês ativos
e rosados que nasceram de nove meses e identificam com pesar as diferenças entre
eles, sendo assim acometidos por estresse provocado pela aparência e
comportamento do bebê. Conclusão: A humanização do cuidado com o neonato
requer a inclusão dos pais como alvo das intervenções da equipe de enfermagem da
UTIN. A importância do enfermeiro na redução do estresse de pais nesta unidade
não pode ser subestimada, eles devem avaliar quais intervenções podem ser
desenvolvidas para promover a interação e contato dos pais com o bebê. Devem
envolver os pais nos cuidados mínimos da criança a fim de favorecer a vinculação
pais-bebê e diminuir o estresse relacionado ao papel de pais. É necessário que a
equipe acolha os pais de maneira que eles possam ser parte do cuidado ao recémnascido e não sejam apenas observadores do cuidado aos seus filhos. Explicar o
motivo do monitor estar soando o alarme, ou esclarecer para que servem os
equipamentos inseridos bebê, ou mesmo estimulá-los a tirarem duvidas no dia a dia
na UTIN são ações que podem ser feitas pelos profissionais de saúde desta unidade,
podendo diminuir consideravelmente o estresse. Por se tratar de um ambiente
assustador, é necessário acolher estes pais buscando familiarizá-los com a realidade
da internação de seus filhos e desmistificar o ambiente da UTI neonatal. Neste local
os pais se deparam ao mesmo tempo com alto poder tecnológico de equipamentos e
a fragilidade do bebê que luta pela vida. Esta unidade requer alta tecnologia, mas
também necessita de profissionais qualificados para o cuidado destes pequenos
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pacientes e seus familiares. A equipe que trabalha na UTIN deve desde o momento
da internação até a alta, identificar e propor intervenções para diminuir o estresse
dos pais de forma a minimizar as complicações futuras como a depressão que,
segundo estudos, é comum em mães que apresentaram estresse elevado em
relação ao papel de pais. Referencias: 1. Shaw RJ, Deblois T, Ikuta L, Ginzburg K,
Fleisher B, Koopman C. Acute stress disorder among parents of infants in the
neonatal intensive care nursery. Psychosomatics. 2006;47(3):206-12; 2. Ruiz AL,
Ceriani Cernadas JM, Cravedi V, Rodríguez D. Estrés y depresión en madres de
prematuros: un programa de intervención. Arch Argent Pediatr. 2005;103(1);36-45. 3.
Miles MS, Funk S, Carlson J. Parental Stressor Scale: neonatal intensive care unit.
Nurs Res. 1993;42(3);148-52. 4.Dudek-Shriber L. Parent stress in the neonatal
intensive care unit and the influence of parent and infant characteristics. Am J Occup
Ther. 2004; 58(5):509-20.5.Franck LS, Cox S, Allen A, Winter I. Measuring neonatal
intensive care unit-related parental stress. J Adv Nurs. 2005;49(6):608-15.

Descritores: 1. Estresse. 2. Pais. 3. Enfermagem Neonatal.
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AVALIAÇÃO DO PACIENTE PEDIÁTRICO: ELABORAÇÃO DO
MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA OS ENFERMEIROS
Freitas TF1, Rocha KC2, Pena TL3, LaCava AM4 , Macedo EC5
INTRODUÇÃO. A iniciativa para realizar o manual de orientação para enfermeiros
partiu do contato com a prática em enfermagem pediátrica e da solicitação da
gerência do serviço de pediatria de um hospital federal, que é um dos campos de
ensino prático do curso de enfermagem da Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro – UNIRIO. A Divisão de Enfermagem e o Serviço de Educação
Continuada do referido hospital propuseram a introdução de um instrumento de
coleta de dados para a Avaliação Inicial de Enfermagem Pediátrica como
indicador de qualidade da assistência de enfermagem. Isto se deu a partir do
processo de Acreditação Hospitalar pelo qual a instituição vem sendo submetida.
Entende-se como Educação Continuada1, um conjunto de práticas usuais que
objetivam mudanças pontuais nos modelos hegemônicos de formação e atenção à
saúde. É "um processo que busca proporcionar ao indivíduo a aquisição de
conhecimentos, para que ele atinja sua capacidade profissional e desenvolvimento
pessoal, considerando a realidade institucional e social". A participação dos
enfermeiros é essencial, porque eles mantêm contato direto e permanente com a
equipe de enfermagem, o que possibilita perceber a realidade e avaliar suas
necessidades a cada dia emergentes. No que se refere a Acreditação Hospitalar2
podemos definir como uma metodologia de avaliação externa de serviços e
sistemas de saúde, que utiliza padrões ótimos de desempenho, direcionados para
os processos de cuidados ao paciente e gestão dos serviços. O principal alvo da
Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família nos
diversos ambientes e contextos
1,2,3

Acadêmicas de Enfermagem do sétimo período da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto –
EEAP, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO.
4

Doutora em Enfermagem.Docente do Departamento Materno-Infantil da Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto - EEAP, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO.
5

Mestre em Enfermagem.Docente do Departamento Materno-Infantil da Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto - EEAP, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO.
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Acreditação é introduzir uma metodologia com seus conceitos e princípios, através
de um Manual de Padrões. Este manual contempla um conjunto de processos
capazes de dotar a instituição de saúde com ferramentas e instrumentos que
possibilitem promover a melhoria de desempenho de seus serviços. Sendo assim,
podemos inferir que a Acreditação não é uma forma de fiscalização, mas um
programa de educação continuada. A proposta do instrumento de coleta de dados
acima referido, emergiu da necessidade de se padronizar uma etapa da
Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE, o Histórico de
Enfermagem, a qual diz respeito ao instrumento de Avaliação Inicial de
Enfermagem Pediátrica. Esta avaliação resulta em um processo contínuo e
dinâmico que ocorre em clínicas, serviços e departamentos, quer se trate de
pacientes internados ou pacientes externos. Tal processo envolve a coleta de
informações e de dados sobre as condições físicas, neurológicas e sociais do
paciente e seu histórico de saúde. Cabe ressaltar que a construção do referido
Manual de orientação para os enfermeiros foi o segundo momento de um contexto
iniciado com a elaboração e realização de um encontro de atualização em
Enfermagem Pediátrica pelo grupo de discentes anterior à nossa participação.
OBJETIVOS. Relatar a experiência da elaboração do manual de orientação
destinado aos enfermeiros, na utilização do instrumento de coleta de dados para
Avaliação Inicial de Enfermagem Pediátrica. METODOLOGIA. Trata-se de relato
de experiência de atividade durante ensino prático, voltada à construção de
manual com instruções para utilização de instrumento de coleta de dados para
Avaliação Inicial de Enfermagem Pediátrica implantada pela Divisão de
Enfermagem e Educação Continuada às enfermarias pediátricas. O cenário foi a
Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família nos
diversos ambientes e contextos
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enfermaria pediátrica de um hospital federal localizado na cidade do Rio de
Janeiro. Tal atividade foi realizada no primeiro semestre do ano de 2011 no
espaço de tempo de um mês pelas acadêmicas do curso de graduação em
Enfermagem com orientação de docente responsável por este grupo durante o
ensino prático. A atividade envolveu as seguintes etapas: contato inicial com as
enfermeiras responsáveis pela enfermaria de pediatria; apresentação do
instrumento de coleta de dados para Avaliação Inicial de Enfermagem Pediátrica
às discentes; reunião do grupo juntamente com a docente com objetivo de
ressaltar a importância da construção de um manual de orientação, sobre o
instrumento apresentado, para os profissionais de enfermagem pediátrica; divisão
do instrumento de coleta de dados entre as discentes para que cada uma pudesse
desenvolver

uma

determinada

parte

do

manual

através

de

consultas

bibliográficas; junção de todos os itens do instrumento anteriormente dividido para
formatação; elaboração de adendos para consultas mais aprofundadas;
montagem do manual; revisão do conteúdo e realização das devidas alterações
destacadas pela docente responsável; apresentação em forma de seminário.
RESULTADOS. O conteúdo presente no manual constou de orientações aos
enfermeiros quanto ao preenchimento e avaliação dos itens a seguir: dados de
identificação da criança e do responsável/família; condições de moradia; queixa
principal; diagnóstico clínico/cirúrgico; perfil de saúde; co-morbidades; vacinas;
medicação em uso; sono e repouso; nutrição e hidratação; procedimentos
anteriores; exame físico de enfermagem pediátrica; higiene; locomoção; estado
mental; escalas; reflexos neurológicos; cabeça e pescoço; órgãos do sentido –
alterações; cavidade oral; tronco; mama; pele; abdômen; eliminações fisiológicas;
Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família nos
diversos ambientes e contextos
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membros superiores; membros inferiores; tabelas de risco. No que toca aos
adendos, foram incluídos determinados temas relacionados ao instrumento para
uniformização das respostas, quais sejam: estado civil; co-morbidades; vacinas;
escalas; reflexos neurológicos; revisão dos sistemas; eliminações fisiológicas;
risco de infecção; risco para queda. As atividades de Educação Continuada foram
realizadas através de seminário, a partir de discussão dialogada, tendo
participação de graduandos, das gerentes de enfermagem do setor de pediatria,
enfermeiros da Educação Continuada e membros da equipe de enfermagem do
setor de pediatria (enfermeiros e técnicos), residente de enfermagem e a docente
responsável pelo grupo de discentes. Os presentes expressaram suas dúvidas e
explicitaram a sua satisfação em utilizar o Manual. CONCLUSÃO. A construção
do Manual como forma de orientação para enfermeiros pediátricos, nos fez refletir
sobre a importância do processo de ensino aprendizagem, pois através da
elaboração deste material, pudemos construir um método de aprendizado que
ocasionasse a motivação nos profissionais de enfermagem pediátrica para a
utilização do instrumento de coleta de dados para avaliação inicial de
enfermagem. Além disso, este método pôde gerar em nós, acadêmicas, um
anseio por aprofundar nossos conhecimentos científicos, assim como um estímulo
para a continuação da aplicação das outras etapas do SAE. Nós, acadêmicas,
sentimos satisfação em ter recebido a oportunidade de participar da elaboração de
um manual de orientação para enfermeiros pediátricos pertencentes a uma
Instituição considerada de grande porte, que executa procedimentos de alta
complexidade, possui tecnologias de ponta e está submetida ao processo de
acreditação hospitalar. Desta maneira, pudemos contribuir com a implementação
Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família nos
diversos ambientes e contextos
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de um instrumento facilitador e com a excelência do cuidado de enfermagem
pediátrica. REFERÊNCIAS. 1- Silva GM, Seiffert OM. Educação Continuada em
Enfermagem: Uma proposta metodógica. Rev. bras. enferm. Vol.62 no.3
Brasília; Maio/Junho 2009; [acesso em 2011 agosto 15]. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S00347167200300005&script=sci_arttext;

2-

Joint Comission International.Padrões de Acreditação da Joint Comission
International para Hospitais. 4ªed; 2011; 3- Brunner LS & Suddarth DS. Tratado
de Enfermagem Médico Cirúrgica. 10ªed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan;
2005; 4 - Wong. Fundamentos de Enfermagem Pediátrica. 7ªed.; 2006
DESCRITORES: enfermagem pediátrica, educação continuada em enfermagem,
avaliação em enfermagem.
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AVALIAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS DADOS DA CADERNETA
DE SAÚDE DA CRIANÇA
Oliveira DLA1
Lima ECC 2
Junior JSO3
Amaral MRL4
Chaves RC 5
Introdução: A Caderneta de Saúde da Criança (CSC) é um instrumento
importante

para

o acompanhamento da

saúde,

do

crescimento

e

do

desenvolvimento das crianças brasileiras, por ser o documento no qual são
registrados os dados e eventos mais relevantes para a saúde infantil e por
possibilitar o contato periódico entre a família e os profissionais dos serviços de
saúde. Nela, além de monitoramento do ganho ponderal, temos a possibilidade do
registro de identificação da criança, tipo de parto, índice de Apgar, local e data de
nascimento, calendário para anotações de vacinas, informações básicas de
desenvolvimento e direitos constitucionais da criança, tendo como medidas
antropométricas básicas o peso, a estatura (comprimento ou altura), o perímetro
cefálico e o perímetro braquial. Além de constituir-se em importante instrumento
de caráter educativo, uma maneira prática, não-invasiva, de interpretação e
1
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compreensão fácil pela comunidade e pela família que tem a oportunidade de
observar e acompanhar o crescimento e desenvolvimento de seus filhos. Antes
denominado de cartão da criança, a partir de 2005 foi revisado e transformado
pelo Ministério da Saúde em Caderneta de Saúde da Criança, ampliando a faixa
de acompanhamento para dez anos de idade. Em 2007, surgiu a terceira versão,
com orientações para a promoção da saúde e prevenção de agravos como
acidentes e violência doméstica.

Em 2010, foi lançada uma nova edição da

caderneta, na qual as curvas de crescimento da Organização Mundial de Saúde
(OMS) são utilizadas para crianças até 10 anos de idade, além dos gráficos de
índice de massa corporal (IMC). A caderneta é destinada a todos os nascidos em
território brasileiro e, por estar ancorada em ações de acompanhamento e
promoção da saúde, inclui-se como estratégia privilegiada nas políticas de
redução da morbimortalidade infantil. Os primeiros registros sobre o parto,
puerperio, informações sobre o recém-nascido e dados de identificação da
criança e da sua família devem ser feitos nas maternidades. Após a alta, os
registros subseqüentes são efetuados pelos profissionais responsáveis pelo
acompanhamento da criança, nos serviços de atenção primária ou em outros
serviços eventualmente procurados. Objetivo: Avaliar o preenchimento dos
dados na caderneta de saúde da criança e identificar se os responsáveis das
crianças receberam orientações sobre a caderneta de saúde da criança
Metodologia: Estudo transversal, descritivo com abordagem quantitativa
realizado no Centro de Saúde Cohab-Anil, localizado no bairro de mesmo nome
na periferia do município de são Luis/MA. A coleta de dados foi realizada no
período de janeiro a março de 2011. Participaram do estudo todas as crianças
que

compareceram

ao

centro

de

saúde

para

consulta

ambulatorial

acompanhadas de seus pais ou responsáveis e portando a carteira de vacinação
modelo 2010. Totalizando 53 crianças. As que não possuíam ou não trouxeram a
carteira foram excluídas Os dados foram coletados por meio de entrevistas
realizadas na sala de espera. Foi utilizado um questionário que constava de
identificação das crianças e seus responsáveis e questões referentes às
cadernetas preenchidas mediante a verificação

direta das mesmas. Além da

verificação do instrumento, foi feita a seguinte pergunta aos pais ou responsáveis:
O(a) senhor(a) recebeu orientação sobre a caderneta de saúde da criança?. Os

1444

dados foram armazenados em planilhas do Excel. Foram respeitados os preceitos
éticos divulgados pela Resolução nº 196/1996, sendo o estudo submetido ao
Comitê de Ética de Pesquisa Centro Universitário do Maranhão (CEUMA),
protocolo nº 00728/10. Resultados: Das crianças que participaram da pesquisa
47,2% tinham menos de um ano de idade, 75,5% eram do sexo masculino. 75,4%
dos pais ou responsáveis se encontravam na faixa etária de 20 a 39 anos e
37,7% possuíam o ensino médio completo. Das cadernetas avaliadas 55%
possuíam o preenchimento total na área de identificação da criança. Com relação
aos dados sobre nascimento: peso ao nascer, estatura ao nascer, perímetro
cefálico ao nascer, tiveram os maiores índices de preenchimento com 93,2%,
90,5% e 77,3% respectivamente. Os dados sobre gravidez, parto e puerperio
obtiveram os índices mais baixos de preenchimento, variando entre 1% a 15%.
Somente 6% apresentaram marcação na triagem visual. Em relação aos gráficos
de acompanhamento do crescimento 73,6% tinham os gráficos de peso x idade e
62,3% o gráfico de altura x idade completamente marcados. 22,7% não
apresentaram nenhuma marcação no gráfico de perímetro cefálico x idade e
nenhuma carteira apresentou registro no gráfico de IMC x idade. Todas as
carteiras apresentaram registro e aprazamento de imunobiológicos. Somente 33%
dos entrevistados referiram ter recebido a caderneta de saúde da criança na
maternidade e desses, apenas 8% apresentavam preenchimento dos dados de
orientação alimentar na alta. 81% afirmaram não ter recebido nenhuma orientação
sobre a caderneta. Conclusão:Os programas de saúde da criança no Brasil, se
utilizam de um instrumento simples, impar e progressivamente mais completo
para o acompanhamento da saúde da criança. È irrefutável sua importância no
monitoramento, vigilância e promoção da saúde infantil. Todos os profissionais de
saúde

deveriam

realizar

anotações

na

caderneta,

principalmente

nas

maternidades e nos serviços de atenção básica em saúde, onde a maioria das
informações é gerada, sendo estas fundamentais para elaboração de um plano de
cuidado individualizado. Os resultados da nossa pesquisa corroboram com outras
pesquisas que mostram a utilização precária desse instrumento de monitoramento
da saúde da criança. Faz-se necessário mais capacitação e estímulo aos
profissionais de saúde para utilização da caderneta de saúde da criança no
acompanhamento da saúde infantil.
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AVALIAÇÃO NO SERVIÇO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO ÀS
CRIANÇAS PORTADORAS DA AIDS ESTADO DO CEARÁ
Alves BM
Sousa RA
Soares IA
Martins MGQ
Paiva AFG

INTRODUÇÃO: O Brasil é pioneiro na distribuição gratuita de medicamentos
antirretrovirais tanto em adulto como em crianças, particularmente nos serviços de
referência de HIV/AIDS. Esses serviços têm como objetivo principal prestar um
atendimento integral e de qualidade aos usuários, por meio de uma equipe de
profissionais de saúde, composta por médicos, psicólogos, enfermeiros,
farmacêuticos, nutricionistas, assistentes sociais, educadores, entre outros
OBJETIVO: Avaliar o serviço de referência de atenção às crianças expostas e
portadoras do vírus da imunodeficiência humana do Sistema Único de Saúde no
Estado do Ceará. METODOLOGIA: O estudo com abordagem qualitativa foi
realizado no ambulatório estadual agregado ao Hospital São José de Doenças
Infecciosas em Fortaleza, no período de março a outubro de 2009, dividido em
dois momentos: primeiro, realizou-se uma avaliação da estrutura através de um
roteiro de observação sistemática, onde identificamos uma infraestrutura não
apropriada para crianças, além da deficiência de materiais, ambiente de lazer,
profissionais capacitados e organização do serviço. Segundo, realizou-se uma
análise da percepção de trinta usuários e dezoito profissionais de saúde sobre o
serviço de referência, através de entrevistas semiestruturadas. O presente estudo
incorpora todas as normas e diretrizes regulamentadoras da Resolução 196/96 da
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde, que
trata das pesquisas envolvendo seres humanos. RESULTADOS: Os resultados
obtidos revelaram dificuldades no acesso ao serviço, demora na sala de espera
para realizar o atendimento, contudo os relatos evidenciaram a satisfação do
usuário em relação a esse atendimento. Existe uma grande lacuna entre a
Bruno Machado Alves: Acadêmico de enfermagem das Faculdades INTA; Rosalice Araújo
Sousa: Mestra em Saúde Coletiva – UNIFOR; Ismaell Albuquerque Soares: Acadêmico de
enfermagem das Faculdades INTA; Maria Gerliane Queiróz Martins: Acadêmica de enfermagem
das Faculdades INTA; Alicequel Ferreira Gomes Paiva: Acadêmica de enfermagem das
Faculdades INTA.
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multiprofissionalidade e interdisciplinaridade, pois foi apontada a existência de
equipe

multiprofissional,

porém

não

desenvolvendo

trabalhos

de

forma

interdisciplinar, o que interfere diretamente na qualidade da assistência, deixando
de atender a criança de forma integral, necessitando assim de melhorias na
organização do serviço. REFERENCIAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Serviços
de assistência ambulatorial em DST/HIV e AIDS. Manual de Serviços de
assistência especializada em DST/HIV e AIDS (SAE). Brasília, 2010. ROCHA,
S.M.M.; ALMEIDA, M.C.P.de. O processo de trabalho da enfermagem em saúde
coletiva e a interdisciplinaridade. Rev. latino-am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v.
8, n. 6, p. 96-101, dezembro 2000. Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996.
Estabelece critérios sobre Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. Ministério da
Saúde. Conselho Nacional de Saúde, Brasília, DF, 1996.

DESCRITORES: Enfermagem, saúde da criança, primeira infância
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AVALIANDO AS PRÁTICAS ALIMENTARES DAS CRIANÇAS ENTRE
6 E 12 MESES DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ – CE, NO ANO DE
2009.

Câmara SC1, Francelino MV², Almeida CVPR³, Figueiredo IDT 4, Pereira JSF5

Introdução: O panorama mundial e brasileiro de doenças crônicas não
transmissíveis tem se revelado como um novo desafio para a saúde pública. A
complexidade do perfil nutricional que se desenha no Brasil revela a importância
de um modelo de atenção à saúde que incorpore definitivamente ações de
promoção da saúde, prevenção e tratamento de doenças crônicas não
transmissíveis. Atualmente está havendo uma inversão do estado nutricional das
crianças, estamos saindo da prevalência da desnutrição para um aumento das
prevalências de sobrepeso e obesidade, que cresceram de maneira importante
nos últimos 30 anos. Alem dos prejuízos psicossociais provocados pelo estigma, a
obesidade afeta as crianças e os adolescentes de múltiplas formas, com
alterações posturais, como a acentuação da lordose, joelhos valgos, pés planos,
desgaste das articulações pelo excesso de peso, alterações de pele, como estrias
e infecções fúngicas associadas a processos bacterianos em locais de difícil
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higiene e com excesso de sudorese. Esta inversão a médio e longo prazo
acarreta na saúde pública indivíduos com maiores riscos a obesidade mórbida,
problemas cardiovasculares, indivíduos com doenças crônicas (hipertensão e
diabetes), bem como outros agravos, tornando-se assim imprescindível a
descoberta precoce destes riscos nutricionais e a orientação às famílias. O estado
nutricional é um bom indicador das condições de vida da população, por ser um
resultado da interação entre vários fatores sócio-econômicos e culturais,
refletindo, portanto, sensivelmente suas tendências e oscilações. O conhecimento
desta problemática e os seus resultados são de extrema importância para orientar
as políticas públicas voltadas para a saúde da criança e para a alimentação e
nutrição, bem como um alerta para os pais e responsáveis por crianças para um
maior acompanhamento e monitoramento da saúde e alimentação das mesmas.
Os

primeiros

anos

de

vida

são

caracterizados

pelo

crescimento

e

desenvolvimento infantil intenso, fazendo com que a criança necessite de uma
quantidade mais elevada de energia e nutrientes. Dessa forma, é fundamental
uma alimentação equilibrada para que o crescimento e desenvolvimento sejam
adequados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o
Ministério da Saúde (2002), a alimentação infantil adequada compreende a
prática do aleitamento materno e a introdução, em tempo oportuno, de alimentos
apropriados que complementam o aleitamento materno. Ainda segundo estes
órgãos, a criança deve ser amamentada preferencialmente por dois anos ou mais,
sendo que até os seis meses o aleitamento materno deve ser exclusivo e a partir
dessa idade, deve ser inserida a alimentação complementar. Entre os 6 aos 12
meses de vida, a criança necessita adaptar novos alimentos, cujos sabores,
texturas e consistências são muito diferentes do leite materno. A alimentação de
crianças, principalmente daquelas menores de 2 anos, deve ser cuidadosamente
avaliada uma vez que estas são mais vulneráveis para a ocorrência de
desnutrição e deficiências de micronutrientes. Dessa forma, os programas e
ações em alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, foram desenvolvidos
tanto para contribuir para a prevenção e controle das doenças crônicas nãotransmissíveis como das deficiências nutricionais e doenças infecciosas. Em
2008, foram implantadas, no município de Maracanaú, as ações de alimentação e
nutrição através do Sistema de Informação em Saúde sobre Vigilância Alimentar e
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Nutricional web (SISVAN web) que é um instrumento para obtenção de dados de
monitoramento do estado nutricional e do consumo alimentar das pessoas que
frequentam as Unidades Básicas de Saúde da Família em todas as fases do ciclo
de vida: crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes. O questionário do
SISVAN web caracteriza, de forma ampla, o padrão alimentar das crianças, não
pretendendo quantificar a dieta em termos de calorias e nutrientes. Nele são
identificados os chamados “marcadores do consumo alimentar”, que indicam a
qualidade da alimentação em suas características tanto positivas como negativas.
Objetivo: Identificar práticas alimentares das crianças entre 6 e 12 meses
acompanhadas pelos enfermeiros durante a consulta de puericultura no município
de Maracanaú. Metodologia: Estudo do tipo descritivo quantitativo, utilizando-se
o questionário do SISVAN web, para avaliação de 135 crianças de 6 a 12 meses
de vida, durante o ano de 2009. Resultados: Das 135 crianças avaliadas, 99
(73,3%) consumem frutas , verduras/legumes. A carne faz parte das refeições de
84 (62%) crianças e o feijão faz parte da alimentação de 40 (30%) crianças. Já as
papas salgadas e refeições da família foram introduzidas na dieta alimentar de
30(22%) e 28(21%) das crianças respectivamente. 91(67.4%) crianças ainda
continuavam recebendo aleitamento materno. Identificamos também que 13
(10%) tomam refrigerante e 15 (11%) tomam sucos industrializados ou refresco
em pó. Conclusão: O presente estudo mostrou que a maioria das crianças está
com o consumo alimentar adequado para a idade, seguindo os dez passos da
alimentação saudável para crianças menores de 02 anos, com frutas,
verduras/legumes, carnes e com continuação do aleitamento materno até os 02
anos,

porém

algumas

crianças

fazem

uso

de

refrigerantes

e

sucos

industrializados o que não é adequado para a idade de acordo com o Ministério
da Saúde. A preferência por determinados alimentos e o controle de sua ingestão
se dá por meio de um processo de aprendizagem que comece muito cedo. É
importante destacar que é na infância que os hábitos alimentares são formados e
estes são influenciados pela família que recebe informações pelos profissionais
de saúde e pela mídia, através de propaganda de alimentos. Como a base dos
hábitos alimentares é formada durante o primeiro ano de vida, a orientação do
planejamento da alimentação da criança, deve respeitar os hábitos alimentares e
as características socioeconômicas e culturais da família, bem como priorizar a
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oferta de alimentos regionais, levando em consideração a disponibilidade local de
alimentos. Deve-se também procurar variar ao máximo a dieta para que a criança
receba todos os nutrientes que necessita e, também, para contribuir com a
formação dos hábitos alimentares, além de evitar a monotonia alimentar.
Referências:
ROTENBERG, S e DE VARGAS, S, Práticas alimentares e o cuidado da saúde:
Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, Recife, 4 (1): 85-94, jan-mar/2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. CoordenaçãoGeral da Política de Alimentação e Nutrição. Guia alimentar para a população
brasileira: promovendo a alimentação saudável. Brasília: Ministério da Saúde,
2006.

GOUVEIA, Luciana de Almeida Vittori. Práticas alimentares em crianças menores
de 2 anos no Brasil – 2008.

Descritores: Transtornos da Nutrição Infantil,

Comportamento alimentar,

Sistemas de saúde.
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BENEFÍCIOS DO MÉTODO CANGURU: REVISÃO DE LITERATURA

Mendes JCP, Sousa VEC, Barros LAA, Bezerra EM, Gomes RIB.

Introdução: O Método Canguru (MC), destinado ao atendimento do bebê
prematuro e de baixo peso, consiste em posicionar o bebê na posição vertical
contra o peito de um adulto. Este método, criado por dois médicos colombianos,
surgiu da observação da maneira como as índias carregavam seus filhos, e foi
uma proposta para lidar com a superlotação e a falta de incubadoras nos
berçários1. Desde sua criação, o método vem sendo aprimorado e atualmente há
diversos benefícios atribuídos ao mesmo. O MC é indicado nos casos de
prematuridade e/ou baixo peso ao nascer: dois problemas graves, com uma
incidência anual de 20 milhões de casos. Ressalta-se que um terço dos bebês
que nascem nessas condições evolui para o óbito. No Brasil, a primeira causa de
mortalidade infantil são as afecções perinatais, que compreendem os problemas
respiratórios, asfixia ao nascer, entre outras infecções que são mais comuns em
prematuros e recém-nascidos de baixo peso2. O vinculo mãe – filho começa a se
formar desde pré-natal, porém vai se firmar mais a partir do nascimento, sendo
este período imediato de relevante importância para a formação de um vínculo
firme. Ao favorecer a qualidade de vida do bebê prematuro na incubadora e ao
melhorar o contato dele com seus pais durante a permanência na Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal, evita-se a separação, o que evita rupturas na relação,
a qual deve ser o mais continua possível nos primeiros anos de vida3. A
normatização do método no Brasil ocorreu mediante a publicação da portaria nº
72, do Ministério da Saúde, intitulada “Norma de Orientação para Implantação do
Projeto Canguru”, regulamentando a remuneração para essa modalidade de
atendimento no Sistema de Internações Hospitalares do Sistema Único de Saúde
(SIH/SUS). Segundo este regulamento, o método deve ser realizado pelo tempo
que for considerado prazeroso e suficiente, permitindo, dessa forma, uma maior
participação dos pais e/ou responsáveis no cuidado ao seu bebê2. Diante desta
problemática, o MC mostra-se uma estratégia eficaz de combate aos problemas
decorrentes da prematuridade, pois estudos apontam que a presença continua da
mãe junto ao bebê, além de garantir calor e leite materno, trazem inúmeras outras

1453

vantagens dentre as quais a promoção do vinculo mãe-bebê, condição
indispensável para a qualidade de vida e sobrevivência do RN após a alta da
unidade neonatal. Esta revisão bibliográfica enfoca as repercussões dessa
estratégia assistencial sobre o estado de saúde dos recém-nascidos prematuros,
partindo da necessidade de conhecer mais a fundo este cuidado. Objetivo:
Identificar, mediante revisão bibliográfica, os benefícios do Método Canguru sobre
os aspectos fisiológicos do crescimento e desenvolvimento do recém-nascido
prematuro. Metodologia: O levantamento de publicações ocorreu nas bases de
dados: BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e SCIELO (Scientific Electronic Library
Online) utilizando-se o descritor “Método Canguru”. Foram estabelecidos como
critérios de seleção: artigos publicados em português, disponíveis na íntegra e
com data de publicação nos últimos 10 anos. A amostra totalizou em 09 artigos,
os quais foram lidos cautelosa e exaustivamente para posterior agrupamento dos
resultados encontrados. Resultados: Os artigos analisados apontaram para
quatro principais benefícios para o crescimento e desenvolvimento do prematuro:
Melhora da amamentação e do reflexo de sucção; Redução do período de
hospitalização; Vantagens nos parâmetros fisiológicos; e Repercussões sobre o
vínculo mãe-bebê. Com relação à Melhora da amamentação e do reflexo de
sucção, verificou-se que o aleitamento materno é substancialmente favorecido por
meio do MC. Os estudos destacaram evidências quanto a um maior ganho de
peso ponderal, quanto à recuperação e antecipação da alta da UTI Neonatal e
indicaram maiores índices de aleitamento exclusivo até o 6º mês de vida em
bebês que foram submetidos ao MC, comprovando que este é um facilitador do
aleitamento materno. Ressalta-se que o aleitamento é fundamental para ambos,
mãe e bebê, não apenas por garantir a oferta de substâncias que irão contribuir
para que o bebê se desenvolva de maneira saudável e ganhe imunidade, mas
também por manter o vínculo que é rompido no nascimento3. Com relação ao
tópico Redução do período de hospitalização, verificou-se que desde os primeiros
estudos realizados a respeito do MC, já foi verificado que este era seguro em
termos de parâmetros fisiológicos do recém-nascido e que oferecia benefícios em
relação a redução das hospitalizações. Os estudos mais recentes ainda
demonstram os benefícios do MC na redução da morbi-mortalidade, do período
de internamento e nas re-hospitalizações. Um estudo realizado em um hospital do
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Equador analisou a evolução de bebês com peso ao nascer inferior a 2.000g e
comparou resultados entre bebês submetidos ao MC e bebês que receberam
outro tipo de assistência. Foi comprovado que os bebês submetidos ao MC
tiveram menor tempo de hospitalização e melhor prognóstico: apresentaram
menor incidência de doenças (problemas respiratórios, apnéia, broncoaspiração,
pneumonia, septicemia e infecções em geral), sendo encontrada uma diferença
de 7 (5%) para 27 (18%) nesta incidência, comparando-se grupo experimental e
controle, respectivamente4. Experiências com o MC também mostraram redução
dos riscos de infecção hospitalar, principalmente do aparelho respiratório. Quanto
ao tópico Vantagens nos parâmetros fisiológicos, os aspectos catalogadas na
literatura são: o método evita longos períodos sem estimulação sensorial por
reduzir o tempo de separação entre mãe e filho; estimula o aleitamento materno e
favorece maior freqüência, precocidade e duração deste; melhora o controle
térmico, devido à maior rotatividade de leitos; reduz as internações em unidades
de cuidados intermediários (UCI); reduz o índice de infecção hospitalar; e,
possibilita menor permanência no hospital. Por fim, o tópico Repercussões sobre
o vínculo mãe-bebê foi o mais explorado nos estudos analisados, tendo sido
identificadas diversas abordagens que reforçam o quanto o contato pele-a-pele da
mãe com o bebê favorece o estabelecimento de laços afetivos duradouros, o que
repercute diretamente na qualidade de vida do bebê. Conclusão: A revisão
bibliográfica permitiu a identificação de diversas evidências científicas dos
benefícios atribuídos ao MC. Além destes benefícios à saúde do Recém Nascido
de Baixo Peso, o método reduz os custos e o tempo de internação hospitalar,
humaniza a assistência, melhora o vinculo mãe-filho (principalmente ao dar
oportunidade para a mãe nos cuidados do seu filho) e aumenta a adesão ao
aleitamento materno exclusivo. Com relação à atuação da enfermagem, verificase que a implementação do MC nas UTI Neonatais também favorece uma
elevação na satisfação do cuidado oferecido e um maior envolvimento dos pais
dentro das unidades, o que resultou, nas pesquisas que foram analisadas, em
uma melhoria da qualidade da assistência aos prematuros.

Referências:
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1. Charpak N, et al. O Método Mãe-Canguru: pais e familiares dos bebês
prematuros podem substituir as incubadoras. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2000.
2. Ministério da Saúde (BR). Manual do curso: atenção humanizada ao recémnascido de baixo peso – Método Canguru. Brasília: Ministério da Saúde, 2001.
3. Dutra A. Medicina Neonatal. Rio de janeiro: Revinter, 2006.
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neonatal.
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BRINQUEDO TERAPÊUTICO: BUSCANDO A COMPREENSÃO DA
VIVÊNCIA DA CRIANÇA NA UTI PEDIÁTRICA

Conceição CM*, Almeida FA**

INTRODUÇÃO: O grande desafio a ser enfrentado na UTI Pediátrica (UTIP) é a
humanização da assistência, já que a tecnologia cada vez mais se supera e os
profissionais estão envolvidos com as máquinas, ansiosos e atentos ao que estas
lhes revelam, esquecendo-se de que estão cuidando de pessoas. Quando a
criança precisa ser internada na UTI pediátrica, frequentemente seu estado geral
é grave e ela precisa de atenção redobrada por parte dos profissionais de saúde.
Em razão das várias emergências é um ambiente que precisa de atenção rápida e
prática por parte dos enfermeiros, que dedicam a maior parte do seu tempo aos
procedimentos e às condutas para preservar a saúde física da criança.
Acreditando no valor do atendimento integral de enfermagem à criança e
considerando a problemática que envolve a rotina enfrentada por ela em uma UTI,
o estudo propõe-se a explorar sobre o uso do Brinquedo Terapêutico (BT) no
contexto da assistência prestada à criança que vivencia a situação de estar
internada nesta unidade. OBJETIVOS: Compreender o significado da experiência
vivenciada pela criança na UTIP, a partir de suas manifestações em sessões de
BT. CASUÍSTICA E MÉTODO: Estudo descritivo exploratório, de natureza
qualitativa, realizado em um hospital de médio porte da rede pública estadual. Os
sujeitos da pesquisa foram duas crianças internadas na UTIP da referida
instituição durante o segundo semestre de 2010. Para garantir o sigilo de suas
identidades, elas receberam os nomes fictícios de Romeu e Julieta. Romeu é um
menino de seis anos de idade que possui anemia falciforme, seguindo em
tratamento desde o primeiro ano de vida. Frequentemente, precisa ser internado
____________________________________________________________
* Enfermeira. Especialista em Enfermagem Pediátrica e Neonatal pela Faculdade de
Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein (FEHIAE). Enfermeira da UTI Pediátrica
do Hospital Infantil Darcy Vargas (HIDV).
** Enfermeira. Doutora em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São
Paulo-USP. Docente da FEHIAE. Orientadora.
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para tratar das complicações decorrentes da enfermidade, apresentando crises
álgicas de grande intensidade. Julieta, quatro anos de idade, possui síndrome
nefrótica córtico-resistente desde um ano e 4 meses de idade e faz
acompanhamento na instituição onde foi realizado este estudo desde 2010,
apresentando inúmeras descompensações que exigem internações prolongadas.
Os dados foram coletados por meio de entrevista e observação. Primeiramente,
os pais ou acompanhantes foram entrevistados pela pesquisadora, sendo
construído um genograma e um ecomapa com as informações obtidas na
entrevista. Em um segundo momento, foi realizada uma sessão de BT dramático
com as crianças, após receberem alta da UTIP. BT dramático é conceituado como
um brinquedo estruturado para que a criança alivie a ansiedade gerada por
experiências atípicas para sua idade, ou que sejam 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 situação. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Israelita Albert
Einstein, através do número 10/1411. A coleta de dados iniciou-se somente após
a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos pais. Para a
análise dos dados obtidos nas entrevistas e nas sessões de brinquedo foi
utilizada a técnica de análise de conteúdo na modalidade de análise categorial
temática, orientada por Bardin. RESULTADOS: Os temas emanados nas sessões
de BT possibilitaram a emergência de seis categorias temáticas, representativas
da vivência da criança internada na UTI pediátrica, e que serão apresentadas a
seguir. Na categoria “Vivenciando procedimentos aterrorizantes como parte
da hospitalização”, as situações vivenciadas durante a hospitalização foram
dramatizadas pelas crianças como um momento de grande tensão, constituindose em experiências aterrorizantes devido aos procedimentos a que elas são
submetidas constantemente. Nas sessões de BT, as crianças demonstraram
repetidamente a realização de procedimentos, em especial os que envolvem a
utilização de agulhas, tais como aplicação de injeção, infusão de soro e punção
venosa. Também verbalizavam a dor que sentiam em cada procedimento,
demonstrando o quanto essa situação era difícil e geradora de tensão. Durante as
sessões de BT, as crianças reconheciam o terror pelo qual passam ao sentir que
é necessário serem restringidas no momento do procedimento. Esse fato foi
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expresso quando a criança dramatizava a realização de uma punção em que o
boneco não colaborava com o procedimento. As crianças questionavam o adulto
se era assim que acontecia com elas, como se estivessem buscando a sua
aprovação. Era como se tentassem compreender, por meio da brincadeira, as
vivências estressantes durante a hospitalização. Os momentos de tensão eram
convertidos, durante a sessão de BT, em um desejo repetido de furar todos os
bonecos várias vezes, numa oportunidade de realizar catarse e libertar-se do
sofrimento. O momento da sessão possibilitou às crianças manipular todos os
objetos de uso hospitalar e, apesar das experiências traumáticas emergirem
constantemente na brincadeira, elas evidenciavam grande satisfação nesse
momento, principalmente ao conseguirem realizar os procedimentos com sucesso
nos bonecos. “Tentando compreender a internação na UTI” foi uma categoria
na qual foi possível perceber que a internação na UTI representa uma grande
incógnita para as crianças. Pareciam não compreender muito bem o que havia
acontecido e/ou não lembrarem exatamente desta vivência, ficando evidente que
elas possuíam muitas dúvidas a respeito deste momento da hospitalização.
Durante a sessão, as crianças demonstravam certa confusão e amnésia, quando
questionados sobre os detalhes da sua permanência na UTIP. Frequentemente,
elas solicitavam ajuda de suas mães ou acompanhantes para esclarecerem e
relembrarem fatos ocorridos com ela na UTI. Destaque-se que, neste momento da
hospitalização, as duas crianças apresentavam estado muito grave de saúde,
respirando com auxílio de ventilação mecânica por meio de intubação orotraqueal
e mantidos sedados. O uso contínuo de cetamina, midazolam e fentanil
endovenoso pelas crianças pode ser um dos motivos pelos quais elas têm
dificuldade para recordarem das experiências vivenciadas nesse período. O
midazolam, em especial, é um benzodiazepínico amplamente utilizado como
sedativo na UTI e possui um potente efeito amnéstico. A categoria “Mostrando
que possui autonomia” enfoca a tentativa das crianças em superar a percepção
de se sentirem indefesos e pequenos, quando tem que se submeter aos
procedimentos e restrições impostos pelos adultos. Inclusive, eles verbalizam,
durante a brincadeira, que sabem o que estão fazendo e buscam dominar a
situação. Nas dramatizações, as crianças assumiam o papel de médicos e
enfermeiros, determinando como todos deveriam agir na cena criada por ela,
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percebendo os profissionais de saúde como pessoas detentoras do poder e
responsáveis pelo seu sofrimento. “Não conhecendo a doença” foi outro tema
que emergiu nas sessões de BT. As verbalizações das crianças evidenciavam
que elas não tinham uma noção clara sobre a doença e que apenas a mãe
possuía estas informações. Um fato que exemplifica esta constatação é que ao se
abordar o motivo da sua hospitalização na brincadeira, a criança dizia não saber
sobre a doença e não ser necessário conhecê-la. Todavia, elas eram capazes de
identificar a finalidade de algumas medicações para o tratamento e recuperação
da saúde e, apesar das injeções serem desagradáveis e os procedimentos
aterrorizantes e causadores de sofrimento, as crianças reconheciam a
necessidade deles para seu restabelecimento. “Podendo brincar no hospital”
foi outra categoria que emergiu, evidenciada pelo interesse e disposição que as
crianças demonstraram ao participar da sessão de BT. Parecia ser um momento
de prazer em que elas aproveitavam para se distrair e divertir, surpreendendo-se
sempre que encontravam objetos hospitalares entre os brinquedos. Ao se deparar
com os brinquedos a primeira reação de Romeu foi fazê-los voar, como se
desejasse fazê-los ir para longe dali, talvez na tentativa de se livrar da internação
e do sofrimento ou, apenas, para brincar e se divertir ao fazê-los simplesmente
voar. O ato de voar pode representar a liberdade e a força característica dos
super-heróis,

podendo

trazer

calma

e

tranquilidade

para

a

criança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este estudo possibilitou, mais uma vez, evidenciar o
valor do BT como um importante instrumento que o profissional deve utilizar em
seu cotidiano para compreender o impacto das experiências vivenciadas pela
criança em sua vida, como a internação na UTIP. Ao reviver as situações
aterrorizantes na brincadeira, ela tem oportunidade de refletir sobre o que lhe
aconteceu e elaborar essas vivências, ainda que não estejam tão claras em sua
lembrança, conseguindo aliviar sua ansiedade e até obter prazer. É no momento
da brincadeira que ela se sente fortalecida, dominando a situação na
dramatização e exercendo sua autonomia ao tomar decisões quando brinca.
Contudo, poder brincar no hospital pode significar para ela a oportunidade de
simplesmente divertir-se, esquecendo-se, por algumas horas, do sofrimento da
internação. Assim, reiteramos a importância do BT integrar o planejamento da
assistência à criança e sua família, ressaltando que ele deve ser utilizado
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sistematicamente

como

intervenção

de

enfermagem,

independente

das

características do serviço. REFERÊNCIAS: 1- Barbosa ECV, Rodrigues BMRD.
Humanização nas relações com a família: um desafio para a enfermagem em UTI
pediátrica. Acta Scientiarum. 2004; 26(1):205-212.; 2- Hockenberry MJ, Wilson D,
Winkelstein ML. Wong: fundamentos de enfermagem pediátrica. 7ª ed. São Paulo:
Elsevier; 2006.; 3- Ribeiro CA, Maia EBS, Sabatés, AL, Borba RIH, Rezende MA.
O brinquedo e a assistência de enfermagem à criança. Enferm Atual 2002; 2(24):
6-17.; 4- Steele S. Concepts of communication: child health and the family. New
York, Masson.1981;710-38.; 5- Bardin L. Análise de conteúdo. Lisboa/Portugal:
Edições 70; 2002.

DeCS: Jogos e brinquedos, Procedimentos clínicos, UTI Pediátrica.

Nº Protocolo Comitê de Ética em pesquisa: CEP/Einstein 10/1411
Temática: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e
família
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BRINQUEDO TERAPÊUTICO: CONTRIBUIÇÕES PARA O CUIDADO
DE ENFERMAGEM À CRIANÇA
Scaggion LRE1
Fonseca MRA2
Melo LL3

A criança é um ser em constante desenvolvimento, embora existam fatores que
podem

facilitar

ou

limitar

seu

potencial

de

socialização,

linguagem,

psicomotricidade e criatividade. O brincar pode ser considerado um fator
propulsor do desenvolvimento infantil, contribuindo para uma melhor adaptação
da criança às condições que a cercam, sejam elas novas ou cotidianas, de saúde
ou de doença. O adoecimento por si só favorece alterações na vida da criança, e
numa situação de hospitalização, ela se depara com uma realidade diferente da
habitual, vivenciando experiências dolorosas, mas muitas vezes, necessárias à
recuperação da saúde. A hospitalização infantil é, sem dúvida, uma experiência
traumática na vida de qualquer criança, uma vez que ela é impossibilitada de
realizar atividades como brincar e ir à escola, além de ser retirada da convivência
com seus familiares. Apesar de algumas patologias ou quadros clínicos
determinarem a hospitalização, o ambiente hospitalar pode fragilizar a saúde
mental da criança. Para a criança hospitalizada, o ato de brincar é importante
porque a brincadeira faz com que ela preserve sua saúde emocional. O brincar
pode ser classificado em 1) recreacional, aquele que não segue estrutura, onde a
participação da criança é espontânea, a fim de obter prazer e promover a
interação e 2) terapêutico, atividade estruturada, conduzida por profissional que
respeita sua técnica de aplicação e visa à promoção do bem-estar físico e
emocional da criança que vivencia uma situação incomum à sua idade. O
brinquedo terapêutico (BT) se apresenta como um importante recurso na
diminuição de efeitos traumáticos ocasionados à criança pela hospitalização.
1
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Trata-se de uma técnica estruturada que possibilita a dramatização de papéis, de
conflitos e a catarse, promovendo a diminuição da ansiedade da criança. Tal
técnica pode ser empregada através de três modalidades específicas conforme o
resultado que se deseja obter: a) instrucional - utilizado para preparação da
criança para a hospitalização e procedimentos terapêuticos, b) dramático permite que a criança exteriorize seus sentimentos, comunique-se eficazmente
com o adulto e reviva situações desagradáveis, na tentativa de dominá-las e c)
capacitador de funções fisiológicas - permite capacitar a criança para manter ou
melhorar suas condições de saúde. O BT pode ser utilizado por qualquer
enfermeira, para crianças pré-escolares e escolares, em qualquer local que seja
conveniente para ambas. As sessões variam de 15 e 45 minutos e o material
recomendado consiste em bonecos de pano representando família e equipe de
saúde, material gráfico, carrinhos, aviões, animais, brinquedos que se referem ao
ambiente doméstico como panelinhas, fogão, alimentos, além de material
hospitalar (algodão, gaze, seringa, agulha scalp, luva, esparadrapo, etc). Estes
brinquedos devem propiciar à criança, condições para dramatizar situações
domésticas e hospitalares e manifestar seus sentimentos. A Resolução
n°295/2004 do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN, regulamenta a
utilização da técnica do brinquedo/brinquedo terapêutico (BT) pelo enfermeiro na
assistência à criança hospitalizada. Assim, este trabalho teve como objetivo
identificar na literatura, a produção acadêmica dos enfermeiros sobre a utilização
e/ou implementação do brinquedo terapêutico na atenção à criança, tendo como
pergunta norteadora do estudo: “O que os enfermeiros estão produzindo sobre a
utilização do brinquedo terapêutico como recurso de cuidado à criança? Trata-se
de uma revisão integrativa da literatura realizada por meio de levantamento
bibliográfico em fontes primárias por meio de bases de dados, de âmbito nacional
e internacional. As bases de dados consultadas foram Scopus, Cinahl, Medline,
Scielo e Biblioteca Cochrane com os descritores combinados enfermagem, jogos
e brinquedos, criança hospitalizada e a expressão brinquedo terapêutico. Os
critérios de inclusão foram: artigos publicados em periódico nacional ou
internacional indexados em bases de dados informatizadas nos idiomas
português, inglês e espanhol, a partir de 2004, sendo que um dos autores deveria
ser enfermeiro. A escolha quanto ao período de publicação deve-se ao fato de
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que a regulamentação da utilização da técnica do brinquedo/brinquedo
terapêutico (BT) pelo enfermeiro na assistência à criança hospitalizada deu-se a
partir da Resolução n°295/2004 do COFEN. Foram encontrados 18 artigos que
responderam

à

questão

norteadora.

Para

a

análise,

adotaram-se

as

recomendações de Bardin no que diz respeito à análise de conteúdo temática por
meio de leituras abrangentes dos artigos completos. Emergiram duas categorias
temáticas: o brinquedo terapêutico à criança hospitalizada e o brinquedo
terapêutico à criança em situação que não demanda hospitalização. A categoria O
brinquedo terapêutico à criança hospitalizada é composta por nove artigos,
sendo cinco com abordagem qualitativa com variados referenciais teóricos e
metodológicos e quatro com abordagem quantitativa. As finalidades do uso do BT
nos artigos em questão foram: realização de curativo cirúrgico, situação de luto e
morte, dor em crianças com câncer, orientações e compreensão da criança com
diabetes mellitus tipo 1, compreensão do significado da hospitalização, além de
preparo para procedimento cirúrgico e compreensão de ser criança com doença
falciforme. As crianças participantes eram pré-escolares e escolares, sendo que
algumas pesquisas também incluíram a percepção da família no que diz respeito
aos resultados proporcionados pelo BT. A categoria O brinquedo terapêutico à
criança em situação que não demanda hospitalização é composto por oito
artigos, sendo sete com abordagem qualitativa com diversos referenciais teóricos
e metodológicos e um artigo com abordagem quantitativa. Os locais onde o BT foi
utilizado foram ambulatórios pediátricos, pronto-atendimento, pronto-socorro,
consultórios, casas-lares e instituição de abrigamento e as finalidades de seu uso
variaram da compreensão da criança vítima de violência à procedimentos
realizados em âmbito ambulatorial como aplicação de quimioterápicos e punção
de cateteres venosos periféricos e centrais, além da compreensão da criança em
relação à cirurgia já em período pós-operatório e a percepção dos pais quanto ao
uso do BT. Os artigos analisados em ambas as categorias evidenciaram que,
embora algumas pesquisas tenham utilizado o BT como estratégia de coleta de
dados, todos são unânimes em afirmar os benefícios do BT à criança como
redução do medo, da tensão e da dor durante o curativo, alívio da dor em
crianças com câncer, subsídios para que criança torne-se um agente ativo na
compreensão de sua doença, extravasamento dos sentimentos da criança em
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relação à hospitalização proporcionado um cuidado mais humanizado, interação
efetiva entre criança e adulto, além de possibilitar momentos de prazer e
descontração. Finalizando, vale ressaltar um grande avanço no que diz respeito à
utilização do BT fora do contexto da hospitalização, pois inicialmente esta
estratégia era quase que exclusivamente utilizada para crianças hospitalizadas e,
atualmente, já vislumbramos seu uso em contextos mais amplos, inclusive para
crianças que não apresentam uma doença física, como as crianças vítimas de
violência. Outro aspecto relevante foi a utilização de diversas modalidades de
pesquisa quantitativa e qualitativa, o que demonstra, sob vários aspectos, a
importância da utilização do BT nos diversos contextos da práxis de enfermagem.
Contudo, emerge, ainda, uma inquietação no que diz respeito à utilização do
brinquedo terapêutico no cotidiano da enfermagem pediátrica: o uso do BT
descrito nos diversos estudos faz parte da prática da enfermeira ou apenas foram
utilizados em situação de pesquisas? Esta e outras dúvidas quanto ao uso
cotidiano do BT impulsionarão novos estudos.
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BRINQUEDO TERAPÊUTICO NO AMBIENTE HOSPITALAR: UMA
ESTRATÉGIA DE CUIDADO DE ENGERMAGEM À CRIANÇA1
Freitas HMB2
Grasel JT 3
Nicola GDO 4
Coelho FH 5
Rangel RF 6
INTRODUÇÃO: O ser humano em seu desenvolvimento cronológico vivencia
diferentes etapas, na qual a infância constitui uma fase peculiar, onde a criança
descobre a si e ao outro, percebe-se inserida no mundo, com suas experiências,
possibilidades e limitações(1). A doença que ocasiona a internação hospitalar de
uma criança torna-se um momento de intensas modificações pelas rotinas
vivenciadas, tanto por ela, quanto pelo grupo familiar. Diante disso, os
profissionais de enfermagem, que recebem a criança durante a internação,
precisam encontrar formas para amenizar seu sofrimento pelo medo do
desconhecido, sendo o Brinquedo Terapêutico (BT) uma das estratégias de inovar
o ambiente e uma forma de cuidado. O BT possibilita à criança hospitalizada
métodos que facilitam a socialização de vivências, experiências e valores no seu
contexto ímpar. O BT transparece um planejamento importante para o cuidado,
uma vez que faz parte do mundo experienciado pela criança, revelando-se como
elemento essencial no seu processo de desenvolvimento(2). A ludoterapia é uma
técnica empregada para tratamento de crianças com distúrbios emocionais,
realizada por meio de sessões dirigidas por psicólogo, médico ou enfermeira
psiquiatra, tendo o objetivo de promover a compreensão, pela criança, de seus
sentimentos e comportamentos. Compete a esses profissionais refletir as
1
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expressões verbais e não verbais da criança e interpretá-las, sendo que esse
processo pode se estender por meses(1). Em vista a essa situação surge à lei nº
11.104, de março de 2005, que normatiza a instalação de Brinquedotecas em
hospitais, cuja proposta é de criação de uma sala lúdica, que minimize o
sofrimento da criança, expondo atividades lúdicas(3). A brinquedoteca é
constituída por um projeto que visa à valorização do brincar, como forma de
amenizar o sofrimento diante da internação, a fim de fortalecer o vínculo entre a
criança e seu familiar, tornando-se um espaço significativo. Mas, o BT faz parte
do cuidado à criança, sendo utilizado em todos os momentos de cuidado, não
apenas na sala lúdica, uma vez que, por meio do brincar a criança se expressa no
mundo. Para tanto, os profissionais de enfermagem, que permanecem a maior
parte do tempo com a criança e seu familiar precisam ser sabedores e
comprometidos, com o cuidado por meio do BT, ou seja, compreender que não
existe cuidado à criança sem a presença do brinquedo. O enfermeiro no cenário
do BT tem como propósito o cuidado infantil e humanizado que propicie um
diálogo autêntico, para dar possibilidade à criança desvelar e compreender as
vivências da hospitalização e, ao profissional a oportunidade de cuidá-la de forma
humanizada, espontânea e criativa. Diante do exposto, objetiva-se com este
estudo refletir sobre o brinquedo terapêutico no ambiente hospitalar como
estratégia de cuidado de enfermagem à criança. METODOLOGIA: Este relato faz
parte de um projeto de extensão intitulado “Ludicidade em ambiência hospitalar:
uma estratégia multidisciplinar no cuidado da criança”, desenvolvido em um
hospital de pequeno porte na região central do Rio Grande do Sul com o intuito de
integrar a equipe multidisciplinar ao cuidado da criança hospitalizada. O mesmo
recebeu aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário
Franciscano - UNIFRA sob o nº 075.2010.2. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O
ambiente físico e os recursos materiais do hospital são importantes para a
1
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atuação de enfermagem, porém a humanização é, sem dúvida, essencial como
medida terapêutica de cuidado, em especial quando o cuidado é direcionado à
criança. Para tanto, desmistificar o mundo infantil durante a hospitalização tem
por finalidade possibilitar a equipe de enfermagem o exercício da criatividade,
visto que as atividades realizadas por meio do BT proporcionam situações
ímpares de aprendizagens, onde a criança demonstra a forma como está sendo
cuidada, e como está se sentindo no ambiente hospitalar(4). A brinquedoteca se
faz necessária por programar uma mudança sócio-educativa-cultural garantindo
assim, um desenvolvimento e adaptação favorável da criança e do familiar, além
dos profissionais envolvidos. Neste ínterim, surge a legislação profissional que
confere como competência legal o emprego da prática do brinquedo/brinquedo
terapêutico pelo enfermeiro e sua equipe conforme a Resolução nº 295/2004 do
Conselho Federal de Enfermagem(1). A partir de então, os profissionais de
enfermagem precisam compreender e utilizar o BT como ferramenta para o
cuidado à criança voltado as necessidades singulares, adaptando-a durante o
processo da hospitalização e enfrentamento da doença e do cenário
desconhecido(4). A utilização do BT nos hospitais é uma forma de contribuir para o
desenvolvimento da assistência pautada nos valores humanos. O brincar
estabelece na criança uma interação com a equipe de enfermagem, permeada
pela confiança e segurança, a partir da formação do vínculo entre ambos.
Estudos(1,2,4,5) revelam o lúdico como uma medida terapêutica, que promove a
continuidade do desenvolvimento infantil e possibilita o restabelecimento físico e
emocional, por tornar a hospitalização menos traumatizante, pois o BT
proporciona à criança momentos de distração e descontração que são
imprescindíveis para a sua recuperação. O BT favorece não apenas à criança,
mas a toda equipe multiprofissional. Para o enfermeiro, facilita a comunicação e a
realização de procedimentos e, para o hospital, colabora na humanização do
1
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atendimento, resgatando a dimensão saudável da criança(5). O enfermeiro e toda
sua equipe de saúde, que trabalham com crianças durante o período de
hospitalização devem ter conhecimento das possibilidades que o brincar oferece a
eles próprios como à criança e familiares, diminuindo o período de internação.
Neste construto, espera-se que durante a formação profissional dos enfermeiros
seja destacado a importância do cuidado por meio do BT à criança durante o
tratamento hospitalar. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Constatou-se a importância da
utilização do BT, pois esse fomenta novas perspectivas de cuidado, sendo uma
necessidade básica da criança. Em suma, acredita-se que é necessário que os
futuros profissionais da saúde vivenciem a utilização do BT na academia,
entendendo a importância desse na melhora clínica da criança, para assim
valorizá-lo e incluí-lo como cuidado de enfermagem pediátrica.
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BRINQUEDO TERAPÊUTICO: O PAPEL DO ENFERMEIRO
FRENTE NO SETOR PEDIÁTRICO
Carbone,DBC1
Salazar,EAVM2,
Ramiris, AS 3,
Moreira,V4,
Costa, KF5.

Introdução: Quando uma criança é afastada de seu lar e submetida a uma
variação de procedimentos ela acaba ficando com medo, ansiosa, agressiva e
inúmeras outra alterações. Com a hospitalização a criança se sente impotente,
pois não conhece, muitas vezes, o motivo que a levou lá. Com toda essa
mudança que a hospitalização provoca tanto a família, a criança e até mesmo a
equipe dos profissionais de saúde acabam passando por varia alterações. A
família com a falta de seu ente querido, a criança pela insegurança de não
reconhecer, e nem saber o porquê de tantos procedimentos invasivos que e
submetida, e a equipe de profissionais da saúde com o estresse hospitalar, em
muitas vezes não saber lidar com suas emoções. Para tanto faz-se necessário
uma maior humanização dos profissionais de saúde em relação ao preparo
dessas crianças, juntamente com a psicóloga, na tentativa de minimizar suas
angústias e frustrações em frente aos inúmeros procedimentos invasivos
realizados durante toda a hospitalização. Este estudo visa relatar a importância
que um profissional da saúde do setor da pediatria deve ter em relação a esses
novos métodos de terapia infantil, enfocando a utilização de brinquedos
terapêuticos, recentemente implantado nos hospitais. Através da observação no
estágio de pediatria podemos visualizar a diferença como diminuição da
ansiedade nas crianças ao empregarmos a utilização do brinquedo terapêutico no
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seu período de internação assim que surgiu a idéia da importância que a
utilização dos brinquedos tem na vida de uma criança hospitalizada, como o
cotidiano dessa criança e todo interferido, mudado devido à patologia que
apresenta. A utilização do brinquedo terapêutico é um método de alivio na
ansiedade e promoção do bem-estar psicofisiológico da criança, sendo uma
alternativa adotada pelo enfermeiro no período de hospitalização buscando uma
maior humanização, com ênfase na confiança entre essas relações do
profissional com a criança. Esse estudo tem por objetivo enfatizar a utilização dos
brinquedos terapêuticos no setor da pediatria, e Explicar o que esses brinquedos
ocasionaram na vida dessa criança e no de seus familiares. Além de desenvolver
a equipe de saúde a buscarem métodos para minimizar a ansiedade infantil
durante todo o período da hospitalização e conscientizar a humanização entre os
envolvidos no período de hospitalização, para um melhor processo de
recuperação da saúde do hospitalizado. Metodologia: Trata-se de uma revisão
bibliográfica documental, qualitativa, realizada a partir periódicos indexadas na
base de dados de Scielo, Lilacs. Onde foram selecionados 30 artigos do ano de
1988 a 2009, após o fichamento dos mesmos e selecionados trinta artigos para a
revisão bibliográfica. Resultados: Notou-se que com a utilização do brinquedo
terapêutico no setor pediátrico houve uma diminuição da ansiedade e medo
desenvolvidos pelas as crianças ao serem submetidas a qualquer tipo de
procedimentos, e este promove uma melhor aproximação entre o profissional da
saúde o doente e a família. Ressaltando o aumento na humanização nos
ambientes hospitalares. Com esse novo método, as crianças passaram a confiar
mais na equipe de saúde, pois como já mencionado, tudo o que era realizado e
como seria realizado, se iria ser traumático ou não, era abordado a criança ao
longo de sua hospitalização. Pequenos gestos, que para muitos profissionais
acham dispensáveis, observam que são indispensáveis, pois além de promover a
confiança, gera o conforto nessa fase traumática da criança. A utilização do
brinquedo como um método terapêutico no setor pediátrico, mostra que as
crianças no seu período de hospitalização ao serem submetidas a procedimentos
tiveram maior aceitação destes tornando-os menos traumáticos e gera confiança
com o enfermeiro e a família. Sugerindo sua utilidade em Unidades básicas de
saúde, porém deve-se enfatizar a importância que os profissionais da saúde
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devem ter o compromisso na inserção desses novos métodos terapêutico no setor
pediátrico. Considerações finais: Deve-se enfatizar que os profissionais da saúde
principalmente os enfermeiros devem buscar métodos que possam diminuir a
ansiedade da criança hospitalizada, e um desses métodos a ser utilizado é o
brinquedo terapêutico. Os brinquedos terapêuticos no setor pediátrico, minimizam
os sentimentos de medo, ansiedade e angustia em relação aos inúmeros
procedimentos invasivos que as crianças são submetidas ao longo de sua
internação. Todos os brinquedos utilizados são selecionados de acordo com cada
faixa etária, para que não ocorram acidentes durante sua utilização. A utilização
desses brinquedos vem facilitando a relação entre o enfermeiro, família e
paciente, gerando um sentimento de confiança, tornando os procedimentos
menos traumáticos por causa de um simples gesto, “o brincar”. Através desse
método, há uma aproximação entre o enfermeiro, à família e a criança que gera a
relação de confiança e um aumento na humanização nos ambientes hospitalares,
gerando uma maior compreensão por parte dos profissionais da saúde, em sua
maioria, que se mostram voluntários para a introdução desses métodos. Outro
tema abordado foi à necessidade que um profissional da saúde tem em falar a
verdade para a criança e o responsável, quanto a todos os procedimentos que
serão realizados indicando o risco de dor, essa informação não deve ser omitida,
pois uma simples palavra irá confortá-la e com também poderá traumatizá-la.
Possibilitando o começo de um vinculo entre o enfermeiro e criança. Quando a
pratica do brinquedo terapêutico está implementada no ambiente hospitalar
pediátrico esse torna-se menos apático, hostil, sendo visto como um ambiente
mais alegre e menos desconhecido para a criança,

o que favorecem a

expressão do que realmente estão sentindo devido a sua patologia, pois o vínculo
e a confiança adquiridos são fundamentais para esse processo.

Referências:
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BRINQUEDO

TERAPÊUTICO:

RELATO

DE

EXPERIÊNCIA

DOCENTE EM UM PROJETO DE EXTENSÃO.
Corrêa C R A¹, Navarro J P²

INTRODUÇÃO: Diante do processo de hospitalização a criança enfrenta o trauma
pelo afastamento da família, a dor dos procedimentos invasivos a que são
submetidas, geram nestas crianças sentimentos de insegurança, medo e
ansiedade. Estes sentimentos são expressos pelo choro, raiva e agressões
peculiares a criança de acordo com a sua idade. O brincar possibilita a criança o
desenvolvimento motor, emocional, mental e social. Sendo uma forma de
comunicação que permite interagir com o meio, expressar sentimentos,
ansiedades e frustrações. Na atividade docente quando desenvolvemos as aulas
práticas prestamos atendimento juntamente com os acadêmicos a crianças préescolares, escolares e também aos adolescentes que são levados aos serviços
de saúde, estes podem ser a atenção básica ou em âmbito hospitalar. O anseio
por prestar uma assistência a estas crianças de maneira que pudéssemos
atendê-las de modo mais acolhedor, humanizado, respeitando as suas
necessidades e seus direitos nos sensibilizou a estar desenvolvendo o projeto de
extensão intitulado “Aplicação do brinquedo terapêutico a crianças atendidas no
Pronto Atendimento Pediátrico de Rondonópolis.” O Brinquedo Terapêutico (BT) é
uma tecnologia de cuidado, voltado a criança que possibilita à esta aliviar a
ansiedade gerada por experiências atípicas de seu dia a dia

como a

hospitalização, coleta de exames laboratoriais, uso de medicamentos injetáveis,
que se caracterizam como vivências ameaçadoras para a criança. Distinguem-se
três tipos de Brinquedo Terapêutico: o que permite descarga emocional, também
conhecido como brinquedo dramático; o brinquedo instrucional e o brinquedo
capacitador de funções fisiológicas. O nosso primeiro contato com o Brinquedo
1. Enfermeira. Especialista. Docente do Curso de Enfermagem. Disciplina
Enfermagem Em Saúde da Criança e do Adolescente. Universidade Federal de
Mato Grosso (UFMT). Campus Universitário de Rondonópolis. Coordenadora do
Projeto de Extensão. carlaregina.correa@gmail.com
2. Enfermeira. Mestre. Docente do Curso de Enfermagem. Disciplina Estágio
Supervisionado II. Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Campus
Universitário de Rondonópolis. Vice - Coordenadora do Projeto de Extensão.
Eixo Temático: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente
e família
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Terapêutico ocorreu em um curso de capacitação onde ao final deste recebíamos
uma maleta com bonecos e uma sugestão de protocolo para a aplicação do
brinquedo terapêutico, mas, para recebermos os brinquedos, nós participantes do
curso tínhamos que escrever uma carta de acolhida a estes. E foi neste momento
que fomos tocados e tivemos a percepção que estávamos diante de uma
possibilidade de mudar a nossa forma de cuidar de crianças, fazia parte da nossa
prática profissional a busca por um cuidado humanizado que respeitasse a
criança dentro de suas particularidades mas, nos faltava algo. A partir deste
momento as leituras sobre esta tecnologia de cuidado começaram e assim,
introduzimos este conteúdo no cronograma das aulas teóricas e práticas da
disciplina de Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente. Neste
momento conseguimos sensibilizar os acadêmicos para conosco desenvolver o
projeto de extensão. OBJETIVOS: os objetivos do projeto de extensão são:
minimizar o stress da criança devido ao processo de hospitalização, minimizar o
stress enfrentado pelas crianças submetidas a procedimentos invasivos como a
punção venosa, instrumentalizar as enfermeiras e acadêmicos de enfermagem
para a utilização do brinquedo terapêutico, criar grupo de estudo sobre brinquedo
terapêutico e promover a integração do ensino, serviço e comunidade.
METODOLOGIA: Participam deste projeto de extensão crianças pré-escolares e
escolares que são atendidas no Pronto Atendimento Pediátrico de Rondonópolis,
acadêmicos do curso de enfermagem, docentes e enfermeiros do serviço. As
crianças e responsáveis são abordados e esclarecidos sobre o projeto e
convidados a participar. Para a aplicação do Brinquedo Terapêutico participam
três acadêmicos sendo um o que aplica o Brinquedo Terapêutico, um é
observador e o terceiro é o relator. Ao final de cada atendimento o acadêmico
preenche um instrumento que foi desenvolvido pelos participantes do projeto de
extensão, neste instrumento há registro das atividades, dificuldades e facilidades,
resposta da criança, dos pais e também sugestões dos que aplicaram o
Brinquedo Terapêutico tem para o próximo atendimento. Não atendemos mais
que uma criança por período por observarmos que a aplicação do Brinquedo
Terapêutico desperta emoções e inquietações nos acadêmicos que precisam ser
trabalhadas. O grupo que participa do projeto de extensão se reúne uma vez por
semana para discutir as experiências vivenciadas, se há pontos positivos e
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negativos, sempre nos preocupando com as crianças e avaliar o desenvolvimento
do projeto de extensão em sua totalidade. RESULTADOS: Durante esta primeira
etapa de execução do projeto de extensão foram atendidas 17 crianças, sendo 09
do sexo feminino e 08 do masculino. Em relação à faixa etária 11 eram préescolares e 06 escolares, e destas 15 estavam acompanhadas da mãe, 01 do pai
e outra de ambos. A fim de favorecer o entendimento os dados foram divididos
em hipóteses diagnósticas, representando 05 casos (02 casos de diarréia, 01
alergia, 01 faringite e 01 amigdalite) e queixas principais (25), das quais as mais
comuns eram algia (12), êmese (06) e hipertermia (06).Em relação ao item
antecedentes patológicos, verificou-se que das crianças atendidas 12 já haviam
sido internadas anteriormente, e quanto a procedimentos cirúrgicos constatou-se
que 14 delas não haviam sofrido nenhum tipo de intervenção.Quanto ao método
do Brinquedo Terapêutico utilizado a maioria (12) foi do tipo instrucional, sendo 8
deles relacionado a administração de medicação intramuscular, 2 à punção
venosa e 2 a administração de medicamento via intramuscular e punção venosa.
CONCLUSÃO: A relevância do projeto de extensão mostra-se sob vários
aspectos como a satisfação demonstrada pela criança, uma vez que a mesma
tem a oportunidade de expressar todos os sentimentos como raiva, ansiedade,
sendo possível identificar também sentimento de bem estar, em que a criança
passa da posição de sujeito passivo para sujeito ativo da situação, ao realizar o
procedimento nos bonecos. Outro aspecto relevante consiste na relação
estabelecida com o cuidador e com a criança permitindo aos mesmos perceber a
assistência de enfermagem a criança sob uma nova percepção. No entanto, uma
das dificuldades na realização do projeto se constituiu na resistência da equipe de
enfermagem do serviço de saúde onde o projeto é desenvolvido. No decorrer das
aplicações o que podemos observar uma falta de receptividade e não colaboração
por parte da equipe muitas vezes não disponibilizando condições favoráveis e
tempo adequados para que a Técnica do Brinquedo Terapêutico se realizasse
conforme pretendido e necessário, esse fato pode ser justificado pela falta de
conhecimento acerca da temática, bem como ser uma técnica anteriormente não
realizada na instituição. Diante deste fato a equipe de execução do projeto já
planejou e está em vias de executar uma capacitação a equipe em todos os
turnos de trabalho com a finalidade de esclarecer e somar novos adeptos para a
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atividade. Esta experiência neste projeto de extensão nos levou a vivenciar o
quanto o Brinquedo Terapêutico é importante durante a hospitalização da criança,
em que além de oferecer-lhe apoio em uma situação dolorosa e desconfortável,
possibilita a formação de um vínculo de compreensão e cumplicidade entre a
criança e o enfermeiro. Apesar de ainda estarmos na primeira etapa desta
atividade de extensão, é possível afirmar que até o momento os resultados foram
positivos, pois propiciou o atendimento mais humanizado a um número
considerável de crianças, contribuindo para a diminuição do estresse das crianças
diante de procedimentos invasivos e em situação de vulnerabilidade.
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CÂNCER INFANTIL: A EXPERIÊNCIA DA FAMÍLIA E O IMPACTO
NO FUNCIONAMENTO FAMILIAR.
Matos APK1, Carezzato NL2, Rojic L3, Carmo VP4, Werner M5.

O câncer infantil, segundo literatura, é uma situação que possui implicações
biopsicossociais e afeta o funcionamento familiar, necessitando assimilar novas
rotinas, adaptações e outras demandas a esta unidade. A experiência da família
de conviver com o câncer de uma criança determina vivências enquanto unidade,
medo, tensão, incertezas, esperas, impasses, dentre distintos aspectos que
podem vir a gerar intenso sofrimento. O sofrimento tem correlação direta com os
processos de enfrentamento adotados pela família, e, estes, por sua vez, estão
dependentes das interações estabelecidas intra e extra ambiente familiar. O
presente

estudo

objetivou

identificar

o

impacto

do

câncer

infantil

no

funcionamento familiar. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica da literatura
nacional, nas bases de dados LILACS e BDEnf, utilizando como descritores:
câncer, leucemia, enfermagem oncológica, família e criança; também adotando
como pergunta norteadora: “Como as interações são afetadas frente à presença
do câncer infantil e como este aspecto repercute no funcionamento familiar?”.
Foram selecionados apenas artigos originais, derivados de pesquisa qualitativa,
escritos em língua portuguesa, publicados no período de 2008 a 2011 e
acessíveis na íntegra no ambiente virtual. Na base de dados LILACS foram
encontrados cento e trinta artigos, sendo vinte e um os selecionados. Na base de
dados BDEnf foram selecionados quatro de trinta e quatro artigos localizados. Os
artigos foram analisados na íntegra, sendo excluídos artigos repetidos e os que
não respondiam à questão norteadora desta pesquisa. Ao final, foram
selecionados treze artigos que integraram o presente estudo. Os resultados estão
descritos a partir de duas categorias: ‘modificações nas interações intrafamiliares’
e ‘modificações nas relações extrafamiliares’. A categoria ‘modificações nas
interações intrafamiliares’, é composta por quatro subcategorias. Na subcategoria
‘relação mãe/filho’ são descritas as necessidades de apoio da mãe e as
1
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repercussões deste apoio na relação da mãe com o filho doente. Destaca-se que
na oferta de apoio por parte dos profissionais de saúde à mãe, esta se sente
segura e interage positivamente com a criança

(1)

com maior a aceitação da

situação imposta pela doença. Isto decorre da oferta de informações sobre a
doença, seu tratamento e os usuais desdobramentos existentes. Assim,
identificou-se que a oferta do apoio profissional determina maior disponibilidade
da mãe para cuidar do filho doente no domicílio, envolvendo-se com zelo, atenção
e carinho, incluindo algumas vezes super proteção(2). A outra subcategoria,
‘relação dos membros familiares entre si’, descreve os rearranjos nas interações
familiares, e destaca a existência de situações de maior união e aumento do
vínculo (aproximação tanto física quanto afetiva)(3) e de situações de desunião.
Nas situações onde a família vivencia a união percebe-se que a mesma consegue
compartilhar responsabilidades, promover redistribuição de tarefas e atuar para
diminuir a sobrecarga do cuidador principal, usualmente representado pela mãe.
Com isto, o vínculo e funcionalidade da unidade familiar tornam-se mais
preservados e resolutivos. Contudo, há momentos ou famílias onde se identifica o
afastamento dos demais membros familiares do subsistema cuidador /filho
doente(1), e, isto tende a dificultar o enfrentamento familiar com tendência a
sobrecarregar o cuidador principal e a favorecer o sentimento de solidão por parte
deste e da criança. A terceira subcategoria, denominada ‘relação entre os irmãos’,
foca a interação dos irmãos entre si, e sinaliza o movimento de aproximação dos
irmãos com o irmão doente, aumentando o carinho, a proteção, a solidariedade, o
que tem impacto direto no ânimo e na saúde da criança doente

(4)

. A

intensificação da relação entre os irmãos é também um resultado da maior
permanência da família no ambiente domiciliar, dada as restrições impostas à
criança doente, principalmente na fase aguda da doença. A subcategoria ‘relação
do casal’ descreve como a doença da criança afeta a relação do casal. Para
alguns casais, a doença do filho causa um afastamento entre eles, com
repercussões para a relação conjugal, podendo inclusive determinar o divórcio.
Nesta situação é comum ocorrer a perda de controle e harmonia no
funcionamento familiar

(4)

. Para outros casais a doença do filho causou uma

1
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reestruturação familiar e aproximação do casal como estratégia para conseguir
responder às demandas advindas com o adoecimento da criança. Já a categoria
‘modificações nas relações extrafamiliares’ retrata o impacto da doença da
criança na relação da família com pessoas do seu convívio social. Os familiares
da criança com câncer sentem a necessidade de intensificar seu vínculo com
pessoas presentes no seu convívio social, recorrendo às ligações que são ou se
tornam significativas no decorrer da experiência, buscando conforto, força para
vencer o desânimo, apoio financeiro e espiritual

(4)

. A busca por práticas de

espiritualidade foi mencionada como efetiva, uma vez que as famílias encontram
na mesma o apoio necessário para não se sentirem sós e para manterem a
esperança

(4)

. A aproximação do cuidador principal da criança com câncer com

outras pessoas como os vizinhos, familiares, amigos, mães de outras crianças e
adolescentes que já tenham vivenciado ou tido contado com uma experiência
similar à qual a que eles estão enfrentar é buscada pela família para compartilhar
suas vivências, duvidas, inseguranças e, com isto promovem a identificação de
respostas à situação. Em contraponto, quando a família experiência a falta de
informação sobre a doença, pode ocorrer o afastamento de pessoas próximas,
derivado da estruturação de seu comportamento a conhecimentos do senso
comum e de mitos, com forte tendência a ocorrer o isolamento social. Concluiuse, portanto, que o câncer na infância afeta as interações familiares, tanto
internas quanto externas, e, esta alteração tem íntima correlação com o apoio
profissional recebido pela família. Quanto mais clara a situação em termos de
saberes sobre a doença, o tratamento, as possibilidades de desdobramentos para
a família maior a probabilidade da mesma em encontrar estratégias de
enfrentamento positivas, as quais favorecem o processo de resolutividade para
suas demandas. A aproximação da equipe de saúde com a família da criança
doente contribui para o enfrentamento da doença e para relações familiares mais
harmônicas. Observou-se a necessidade da realização de outras pesquisas
acerca do tema no sentido de intensificar e aprofundar a relação da interação da
família com a equipe de saúde. O apoio à criança com câncer e à sua família fazse indispensável no aspecto do cuidado.
1
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CAPACITAÇÃO NA ATENÇÃO AO VÍNCULO E COMUNICAÇÃO DE
NOTÍCIAS DÍFICEIS: PERSPECTIVAS PARA A ENFERMAGEM
PEDIÁTRICA
Barreto LCL1
Martinez EA2
Costa AAG3
Cardoso SB4
Conceição RMO5
Introdução: Desde o século XIX, o modelo biomédico tem influenciado
diretamente na formação dos profissionais de saúde.1 Esse modelo tem
privilegiado como objeto central da saúde, a cura e não o cuidado. Impõem-se
exaustivamente as ações tecnológicas aliadas aos procedimentos e tratamentos
cada vez mais invasivos e sofisticados. A morte deve ser vencida no ambiente
hospitalar, visto que é uma das principais finalidades da nossa formação. Nesse
contexto, não menos importante, é a comunicação de notícias difíceis que nem
sempre a equipe interdisciplinar está preparada para exercê-la de forma
adequada. Dar uma má notícia torna-se ainda mais complexo na atenção à
criança, pois emerge a lógica que no início da existência não ocorre a finitude da
vida. No sentido mais amplo, notícias difíceis não se restringem apenas à morte
anunciada e as doenças oncológicas, mas também a doença crônica, a má
formação congênita, os procedimentos dolorosos e muitos outros que perpassam
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o cotidiano das instituições hospitalares. Considerando essa problemática nas
relações humanas, sobretudo quando a equipe apresenta dificuldade ao lidar com
a subjetividade e a emoção surgida na comunicação e também no enfrentamento
das próprias limitações nas situações-limite impostas pela gravidade da doença, o
Programa de Humanização do Instituto Nacional do Câncer (Humaniza-Inca) foi
pioneiro na elaboração de um projeto tendo como objeto a qualificação dos
profissionais de saúde na comunicação de notícias difíceis. Sua construção apóiase nas diretrizes da Política Nacional de Humanização e da Política Nacional de
Saúde do Trabalhador em parceria com o Ministério da Saúde e a Sociedade
Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Objetivos: Descrever a experiência
vivida por enfermeiras pediatras no Projeto de Capacitação Atenção ao Vínculo e
Comunicação de Notícias Difíceis no Tratamento; discutir estratégias de
capacitação dos profissionais na transmissão de más notícias.

Metodologia:

Trata-se de um relato de experiência descritivo vivida por enfermeiras de um
instituto nacional, referência na saúde da criança, que atende, dentre outras,
doenças

genéticas,

anomalias

congênitas

e

por

vezes

pacientes

sem

possibilidade de cura. Resultados: Os participantes do projeto são profissionais de
formações e especialidades diferentes lotados no Inca, hospitais federais,
universitários e institutos de ensino e pesquisa do Rio de Janeiro. No primeiro
encontro houve uma grande oficina de sensibilização pela equipe do Centro de
Simulação Realística do Albert Einstein. A dramatização foi à estratégia de
aprendizagem. Os participantes foram divididos em grupos e cada qual recebeu
um consultor do projeto. Para melhor entendimento elucidamos os conceitos:
workshop é considerado como uma oficina ou laboratório que favorece o estudo
ou aprofundamento de um tema sob orientação de um especialista; role player é
entendido como o jogo de papéis no qual o estudante desempenha o papel de um
dos integrantes da situação clínica de aprendizagem e o paciente simulado é o
ator treinado para realizar esse papel para fins de ensino.2 Vivenciamos quatro
situações clínicas, em que um dos participantes, por livre escolha simulava o
papel do profissional na transmissão da informação dolorosa ao paciente ou à
família no cenário construído, enquanto os outros acompanhavam a dramatização
do colega através de vídeo. Os cenários planejados utilizaram sonoplastia,
iluminação, roupas e objetos hospitalares semelhantes ao nosso espaço de
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trabalho. A simulação causou grande sensibilização, pois foi muito próxima da
nossa realidade e pelas reações inesperadas do paciente e das nossas poucas
habilidades para lidar com essas situações. O cenário infantil foi o que causou
maior impacto e desconforto, caracterizado pela bailarina adolescente que
apresentou reações inesperadas ao ouvir através de conversas paralelas a notícia
da provável amputação do membro inferior. O planejamento em dar notícias
indesejáveis é uma estratégia auxiliar na assimilação da informação e na busca
de novas alternativas pelo paciente. O protocolo SPIKES, criado por um grupo de
oncologistas americanos e canadenses, propõe o planejamento da entrevista com
o acolhimento e escuta sensível aos pacientes e familiares partindo da premissa
de “ser honesto sem destruir a esperança ou a vontade de viver do paciente”. O
que e como dizer e aonde dizer nas situações dramáticas faz toda a diferença na
vida do paciente trazendo uma reflexão sobre a nossa responsabilidade na
comunicação de notícias ruins. Cabe ressaltar, que até então os integrantes do
grupo não se conheciam. Porém, não menos respeitosa e profunda foram às
dramatizações e as discussões, consideradas uma exposição necessária e um
desnudamento das questões subjetivas pouco abordadas na nossa prática.
Distanciamento, empoderamento, silêncio, impotência, tecnicismo e outros foram
sentimentos e posturas que surgiram nas atuações e discussões. Posteriormente,
em continuidade ao projeto foram realizadas oito oficinas de trabalho centradas
na apresentação dos relatos de casos, vivenciadas pelos profissionais nas suas
instituições. A metodologia do Grupo Balint foi aplicada na condução das
situações clínicas que valoriza as relações interpessoais e o vínculo na atenção à
saúde. Na roda de discussão, o consultor facilitou a condução dos saberes sob a
ótica de cada profissional de saúde. As ações interdisciplinares somaram-se na
construção de um novo saber, ou seja, o cuidado compartilhado. A clínica
ampliada proporcionou a democratização da gestão do cuidado, corroborando na
ampliação da capacidade de análise e intervenção dos casos. Um encontro final
de intercâmbio e consolidação de propostas na atenção hospitalar foi realizado
com todos os participantes. O grande desafio imposto é a incorporação dos
Grupos Balint-Paidéia nas instituições hospitalares que ainda mantém a
organização hegemônica do modelo biomédico favorecendo as ações de saúde
isoladas e fragmentadas. Conclusão: Entendemos que a capacitação dos
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profissionais na transmissão de notícias difíceis, inicialmente restrita a oncologia
infantil deve ser ampliada devido a mudança do perfil epidemiológico ocasionado
pelo aumento do número de crianças cronicamente adoecidas. O modelo de
gestão compartilhada é complexo na sua prática, pois altera as relações de poder
das categorias profissionais exigindo uma autopercepção sensível e validação
dos saberes de saúde impostas pelas novas demandas dos pacientes pediátricos.
Nesse contexto, o trabalho contínuo do enfermeiro (a) dividido em tarefas precisa
ser ampliado e conquistado para dar espaço a novos papéis como o de dar
notícias difíceis ao paciente e familiares que antes era apenas permitido a um
único profissional da equipe de saúde. A habilidade de comunicação precisa ser
mais praticada, além do fazer tão próprio da enfermagem. A comunicação nas
relações humanas é imprescindível na busca da excelência do cuidado à criança
e sua família.
Referências:
1. Ministério da Saúde (BR). Instituto Nacional de Câncer. Sociedade Beneficente
Israelita

Brasileira

Albert

Einstein.

Comunicação

de

Notícias

Difíceis:

compartilhando desafios na atenção à saúde. Rio de Janeiro; 2010.
2. Bonamigo EL, Destefani AS. A dramatização como estratégia de ensino da
comunicação de más notícias ao paciente durante a graduação médica. Revista
Bioética. 2010; 18(3): 725-42.
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CARACTERÍSTICAS MATERNAS E ÓBITOS NEONATAIS: UM
ESTUDO ECOLÓGICO TEMPORAL REALIZADO EM LONDRINA/PR
Mendes TPL 1
Ferrari RAP 2
Bertolozzi MR3
Tacla MTGM 4

INTRODUÇÃO: A gravidez é um período de muitas mudanças para a mulher,
decorrentes das inter-relações entre fatores hormonais e psicológicos. As
vivências neste período são complexas, devendo ser levados em conta a história
pessoal da gestante; o contexto em que esta gestação ocorre; as características
de sua evolução; o fator socioeconômico e o contexto assistencial.Visto que a
gravidez apresenta variadas mudanças, o acompanhamento pré-natal se torna
fundamental, pois à medida que se atende às necessidades peculiares da mulher
nesse período maior será o efeito protetor sobre a saúde da gestante e do recémnascido contribuindo para menor incidência de complicações maternas e fetais. A
partir do momento em que a gestação apresenta algum tipo de agravo deve-se
estar atento para a evolução de uma gravidez de alto risco, o que demandará
uma complexa rede de assistência para minimizar riscos de morbimortalidade
materna, baixo peso ao nascer, prematuridade e óbito perinatal(1). Nesse sentido
o Ministério da Saúde, em 2000, elencou os determinantes de risco na gestação
que se tornou referência para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e são
classificados em quatro grandes grupos: Grupo I: Características individuais e
condições sociodemográficas desfavoráveis; Grupo II: História reprodutiva
anterior; Grupo III: Condições clínicas preexistentes; Grupo IV: Outros grupos de
1
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Universidade de São Paulo (EEUSP).
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Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP).
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Enfermeira doutora e docente da residência em saúde da criança da Universidade Estadual de Londrina
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fatores de risco que são divididos em: a) exposição indevida ou acidental a fatores
teratogênicos; b) doença obstétrica na gravidez atual e; c) intercorrências
clínicas(2:3-4).

OBJETIVOS:

A

presente

pesquisa

objetivou

descrever

as

características reprodutivas, obstétricas e socioeconômicas maternas dos recém
nascidos que morreram no período neonatal, no município de Londrina, Paraná,
Brasil: MÉTODO: Trata-se de um estudo quantitativo do tipo ecológico temporal,
realizado no período de 2000 a 2009, a partir da extração dos dados da
Declaração de Nascido Vivo (DN), da Declaração de Óbito (DO) e das Fichas de
Investigação do Óbito Infantil do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade
Materno e Infantil (CMPMMI). Essas fichas também dispõem informações da
síntese de prontuário das Unidades Básicas de Saúde (UBS), ambulatório e
hospital (atendimentos e internações materna - durante a gestação e parto - e
infantil) que são coletadas pelos profissionais do Núcleo de Informação de
Mortalidade (NIM) da Secretaria Municipal de Saúde. Nos 10 anos de estudo,
morreram 793 crianças menores de um ano de idade. Dessas 783 foram
investigados pelo CMPMMI, sendo 537 óbitos neonatais (68,6%). Para o presente
artigo elencou-se as variáveis relacionadas às características reprodutivas
anteriores, obstétricas e socioeconômicas maternas dos recém-nascidos que
foram a óbito no período de 0 a 27 dias, sendo: a) reprodutivas; b) obstétricas; c)
socioeconômicas. A coleta se deu nos meses de 11 de março a 29 de julho de
2010. Os dados foram digitalizados no programa computacional Epi Info 2002®.
Utilizou-se o Statistical Package for the Social Sciences® para a análise
univariada e bivariada aplicando-se os Testes Qui-quadrado e Exato de Fischer
com valor descritivo final de p < 0,05. RESULTADOS: Quanto à história
reprodutiva materna observou-se que pouco mais de 50% das mães das crianças
que foram a óbito no período neonatal experenciaram a primeira gestação. A
média de números de gestações foi 2,05 por mulher. A gravidez para 83,8%
ocorreu com feto único. Do total 14,5% havia sofrido um aborto anterior, média de
1,32 por mulher. Aproximadamente 92% das mulheres vivenciaram de uma a
duas mortes infantis e menos da metade tinham tido filho vivo. Vale destacar que
ao

relacionar

as

variáveis

reprodutivas

maternas

com

as

variáveis

socioeconômicas em sua maioria se apresentaram estatisticamente significativa.
Houve associação entre o número de gestações (nulípara e/ou multípara) com: a
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faixa etária (p 0,000), os anos de estudo (p 0,000), a renda (p 0,000) e a
ocupação materna (p 0,007). Do total das mulheres com história de aborto
anterior, 52,4% eram nulíparas com um a dois abortos (p 0,004), 55,7% sem
ocupação remunerada e 42,1% com menos de sete anos de estudo. Dentre as
mulheres com até dois filhos mortos, 70,4% tinham mais de oito anos de estudo
(p 0,000), 63,7% com idade de 12 a 27 anos (p 0,000) e renda familiar (p 0,009).
Observou-se também que aquelas com mais de dois salários mínimos tinham até
dois filhos mortos (79,7%), enquanto que, as com menos de um salário mínimo,
89,5%. A média de idade materna foi de 25,82 anos sendo a mínima de 12 e
máxima 46 anos. Pôde-se observar que as mulheres jovens adultas (12 a 27
anos) totalizaram 60,2%. Destas 22% adolescentes. Observou-se que houve
redução de quase 15% de mães adolescentes, ao longo dos 10 anos, de 22,9%
em 2000 para 8,5% em 2009. A escolaridade materna, com mais de oito anos de
estudo, representou aproximadamente 70% do total das informações coletadas,
ainda 30,8% tinha menos de sete anos de estudo. A média da renda familiar foi
de 3,95 salários sendo que 52,5% com renda até quatro salários e com menos de
um, 14,1%. Outro fato que chama a atenção é que entre os 10 anos de estudo
houve aumento do número de mulheres com renda menor que um salário,
passando de 40,8% para 59,2%. Por outro lado as não remuneradas reduziram
de 54,9% para 45,1%. Mesmo assim, pouco mais de 50% tinha ocupação
remunerada. Vale referir que dentre as faixas etárias do estudo 68,2% das jovens
adultas não tinham ocupação remunerada (p 0,000). A maioria das mulheres
(82,1%) tinha companheiro. Observou-se que ao comparar com as faixas etárias,
79,3% das jovens adultas não tinham companheiro (p 0,000). Quanto aos hábitos
maternos verificou-se que do total das mulheres do estudo, 3,5% eram usuárias
de drogas ilícitas (maconha, crack ou cocaína), 5,8% de álcool e 17,9% de
tabaco. Essa última foi a única variável que apresentou relação estatisticamente
significativa com a freqüência da paridade (p 0,000). Observa-se que as nulíparas
realizaram mais de sete consultas de pré-natal quando comparado às multíparas,
57,2% e 51,0%, respectivamente. A média foi de 6,28 consultas/mulher. O tipo de
parto não apresentou diferença estatística com a história reprodutiva materna,
mas verifica-se que os partos prematuros (< 31 semanas) e peso abaixo de 1.500
gramas foi mais frequente entre as nulíparas do que ente as multíparas. Chama a
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atenção o fato de que os bebês das multíparas nasceram com idade gestacional
acima de 37 semanas e peso > que 2.500 gramas. Quanto aos agravos
detectados durante as consultas de pré-natal, observou-se que do total das
mulheres 91,2% apresentou algum tipo de afecção, em maior porcentagem entre
as nulíparas (52,2%). A associação entre as afecções com a nuliparidade e
multiparidade apresentou-se estatisticamente significativa para o trabalho de parto
prematuro 82,6% (p 0,032), a rotura prematura das membranas 24,1% (p 0,048),
o descolamento prematuro de membranas 11,4% (p 0,001), a incompetência do
colo uterino 6,5% (p 0,038). A infecção do trato geniturinário representou 36,7%, a
hipertensão arterial 19,6%, alterações no aspecto e volume do liquido amniótico
13,5%, presença de sangramento 11,8%, mas não houve significância estatística
com a história reprodutiva. O parto cirúrgico ocorreu em 50,0% das mulheres
jovens adultas (12 a 27 anos) igualmente para as mulheres acima de 28 anos de
idade. Aproximadamente 60,0% dos partos cirúrgicos foram realizados entre
mulheres com idade gestacional prematura e 47,3% dos recém nascidos tinham
menos de 1.500 gramas. Pode-se verificar também que do total dos nascimentos
advindos de gestação a termo, 65,2% nasceram via cesárea e 60,7% com peso
maior que 2.500 gramas. Dos 537 óbitos neonatais, 73,6% ocorreram no período
neonatal precoce (0-6 dias de vida). A média de idade do óbito ocorreu aos 4,96
dias sendo a mínima 0 e máxima 27 dias. Não houve diferença estatística entre a
idade do óbito com a história reprodutiva materna. Pouco mais da metade dos
óbitos ocorreram entre as mulheres nulíparas (50,5%). CONCLUSÕES: Os
resultados da presente pesquisa mostraram que dentre as características
reprodutivas, obstétricas e socioeconômicas maternas, em sua maioria, poderiam
ser classificadas como determinantes de risco gestacional desde que fossem
detectadas precocemente e controladas durante o acompanhamento pré-natal,
em especial entre as nulíparas. À medida que há identificação desses riscos e
intervenções precisas se reduz os nascimentos prematuros e as mortes
neonatais. Os dados obtidos são descritivos e permitem alertar para mudanças
pontuais. Entretanto outros estudos são necessários para identificar as possíveis
lacunas existentes nos serviços que prestam atendimento à mulher durante o
período gestacional.
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CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA ASSISTIDA EM UMA UNIDADE
DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA E A ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM
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Traverso, FA4
Haddad, VCN5

Introdução: estudo descritivo elaborado por alunas do sexto período do curso de
graduação em enfermagem da Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O cenário do estudo foi uma
unidade de internação pediátrica de um Hospital Escola Pediátrico localizado no
Município do Rio de Janeiro referência em oncologia pediátrica, doenças
congênitas,

genéticas,

dentre

outras.

Atende

crianças

provenientes

do

ambulatório de especialidades pediátricas, da emergência da própria instituição e
também crianças referenciadas de outros serviços de saúde. A unidade de
internação pediátrica possui seis enfermarias denominadas por letra do alfabeto.
São elas: enfermaria A e B destinadas aos lactentes (um mês a 2 anos); C,
destinada aos pré-escolares (2 a 6 anos); D, enfermaria cirúrgica; E, onde
internam os escolares (6 a 13 anos) e por fim a enfermaria H que é destinada às
crianças da onco-hematologia. Cada enfermaria é composta por oito leitos, com
exceção da H, na qual é composta por seis leitos, perfazendo um total de 46
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leitos. O estudo se justifica por ser de suma importância abordar os principais
fatores relacionados à internação hospitalar pediátrica na população atendida na
instituição em questão de forma a apontar dados que atuem direta e
indiretamente sobre a resolutividade do processo saúde-doença. Além disso, a
elucidação desses pontos norteadores para o cuidado oferecido, mediante
conhecimento geral prévio dos sujeitos da demanda, vem proporcionar a melhoria
da

qualidade

da

assistência

de

enfermagem,

contribuindo

para

a

recuperação/reabilitação e promoção da saúde das crianças hospitalizadas, pois
o conhecimento prévio do cenário e da clientela resulta na melhor compreensão
das necessidades da clientela assistida. Por isso, a relevância deste trabalho gira
em torno do alcance das metas apresentadas que possibilitam o enfoque na
solução dos problemas verificados, de acordo com as prioridades estabelecidas,
corroborando com o desenvolvimento de uma assistência de qualidade, através
da capacitação profissional, oriunda do conhecimento adquirido quanto aos
cuidados singularizados emergidos na prática assistencial, para atender as
necessidades do cliente internado. Sendo assim, há contribuição no delineamento
dos principais pontos de abordagem assistencial na clientela atendida, a partir da
caracterização do perfil, proporcionando maior conhecimento sobre a clientela
hospitalizada e, ainda, no fornecimento de subsídios para adequação do
planejamento do cuidado de enfermagem e elaboração de um plano assistencial e
de cuidados individualizado, a fim de otimizar a melhora das necessidades
humanas básicas afetadas. Os objetivos do estudo foram: descrever o perfil das
crianças hospitalizadas na unidade de internação avaliada e analisar a atuação da
equipe de enfermagem à criança. Metodologia: a coleta de dados ocorreu na
unidade de internação pediátrica. Período da coleta de dados: ocorreu nos meses
de março e abril de 2011. As informações foram obtidos através da busca em
prontuários e também fornecidas pelos familiares/acompanhantes das crianças
hospitalizadas no período da pesquisa. Para a coleta de dados foi utilizado um
roteiro de entrevista contendo informações referentes a caracterização dos
sujeitos; dentre estes podemos citar o sexo, a idade, o tempo de internação, a
naturalidade, a escolaridade, a renda familiar, o tipo de moradia, entre outros. Os
sujeitos foram 14 crianças com idades entre 4 meses a 9 anos, distribuídas nas
diversas enfermarias da unidade de internação pediátrica. Como critérios de
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inclusão dos sujeitos no estudo foram: crianças com familiar/acompanhante no
momento da coleta de dados e o aceite destes em fornecer as informações. A
análise dos dados foi realizada através de frequência simples, com distribuição
em quadros e tabelas para discriminar a correlação entre dados e discutir os
aspectos encontrados com a literatura pré-existente. Resultados: as informações
obtidas demonstram equilíbrio quanto ao sexo das crianças internadas que, em
sua maioria, possuíam caderneta de vacinação atualizada. Em geral, as crianças
são pacientes que mantêm tratamento ambulatorial no hospital devido a alguma
doença de base e que apresentaram necessidade de internação por
complicações da doença ou patologia secundária, especialmente por doenças
respiratórias. Um achado preocupante está relacionado ao vínculo empregatício
do acompanhante, pois 50% destes relataram estar desempregados e dos 14
entrevistados apenas 3 possuem renda maior que dois salários mínimos.
Também se evidenciou que a totalidade dos participantes do estudo estavam
acompanhados pela mãe, o que se acredita influenciar positivamente o processo
terapêutico. Destacamos ainda que todas as crianças internadas, participantes do
estudo, que estão em idade escolar retornaram suas atividades estudantis após
período de internação. Quanto ao fornecimento de serviços como: rede de esgoto,
luz elétrica, abastecimento de água encanada e coleta de lixo na residência das
crianças foi unânime, fato que contribui para o alcance de boa qualidade de vida a
partir da prevenção de patologias provenientes da falta de saneamento básico.
Conclusões: O perfil das crianças hospitalizados na unidade de internação
pediátrica foi traçado permitindo o conhecimento da clientela atendida pela
instituição. Além disso, a exposição dos principais dados relevantes sobre a
clientela permitiu focalizar possíveis necessidades prioritárias desses clientes que
possam perpassar a realidade do tratamento de forma paralela ao atendimento
das necessidades humanas básicas. Destaca-se primordialmente, a importância
do acompanhante no período de hospitalização, reforçando o quanto benéfico é e
não restringir o contato familiar, que ajuda no processo terapêutico como visto nas
reações

físicas

e

emocionais

das

crianças.

Como

a

presença

dos

acompanhantes, muitas vezes um familiar ou pessoa significativa da criança é
fundamental para sua recuperação, é relevante destacar a atuação da
enfermagem na integração dele ao processo saúde-doença vivenciado pela
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criança de forma informar questões relacionadas a doença, tratamento e cuidado
individualizado para a compreensão do estado de saúde da criança e posterior
cuidado domiciliar, pós-alta hospitalar. Para isso faz-se necessário a comunicação
interpessoal da enfermeira com a criança e o familiar/acompanhante, a fim de
otimizar a qualidade da assistência prestada à criança. A relação de cuidar entre a
enfermeira e o cliente é firmada por meio da comunicação que ajuda a manter
relações efetivas em toda a prática profissional. Essa comunicação inclui a
habilidade da enfermeira em tomar iniciativa no estabelecimento e manutenção da
comunicação. À enfermeira se comunicar, pode expressar sensibilidade a si
mesma e ao outro, promover expressão de sentimentos negativos e positivos,
desenvolver relações de confiança e ajuda mútua, promover ensinamento e
aprendizado interpessoal e assistir as necessidades humanas. A enfermagem tem
como prática profissional a educação do cliente, sendo a enfermeira uma fonte
para os clientes que desejam melhorar seu estado de saúde em geral por
proporcionar informação e habilidade que permitem ao cliente assumir
comportamentos mais saudáveis. Além disso, a enfermeira ajuda os clientes em
recuperação ou em adaptação a mudanças resultantes de doenças, motivando o
ao aprendizado e manter seus níveis de saúde. É relevante também a educação
da família da criança que precisa entender o estado de saúde e o controle de
cuidados de seu familiar já que ela é fundamental para a recuperação e
restauração da saúde. Por conseguinte, as possíveis atuações da enfermagem na
assistência das crianças referidas que se destacam são: prestar o cuidado
atendendo às necessidades humanas básicas afetadas, de forma individual e
integrativa baseando-se em evidências que ofereçam cuidado eficaz aos clientes;
manter comunicação interpessoal efetiva a fim de nutrir relações eficazes em toda
a

prática

profissional

e,

educar

a

criança

e

sua

família

quanto

à

recuperação/adaptação a mudanças resultantes de doenças e o desejo de
melhorar

o

estado

de

saúde

geral

da

criança,

permitindo-o

assumir

comportamentos mais saudáveis.
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Resumo
Introdução: A doença falciforme é um problema de saúde pública em todo o
mundo, segundo Cançado e Jesus (2010). No Brasil, o número estimado de
indivíduos com traço falciforme é de 7.200.000 (CHAVES et al, 2010). Segundo
estimativas do Programa Nacional de Triagem Neonatal, a cada ano nascem no
Brasil cerca de 3.500 crianças portadoras de doença falciforme, vinte por cento
delas não vão atingir cinco anos de idade, por complicações diretamente
relacionadas à doença falciforme. O gene da hemoglobina S é um gene de alta
freqüência em toda a América, e no Brasil é mais freqüente nas regiões sudeste e
nordeste. Na África Equatorial, 40% da população é portadora, e a doença
falciforme atinge uma prevalência de 2 a 3% da população. A anemia falciforme é
uma

doença

de

caráter

hereditário

bastante

freqüente

e

prevalente,

principalmente em afro-descendentes, chegando a acometer 0,1 a 0,3% da
população negróide, com tendência a atingir parcela cada vez mais significativa
da população, devido ao alto grau de miscigenação em nosso país. As hemácias
normalmente são arredondadas, porém, na anemia falciforme as hemácias
apresentam um formato de foice (meia-lua), por isso o nome falciforme. Essas
hemácias são mais rígidas e têm dificuldade pra passar em pequenos vasos
gerando varias complicações na vida do portador da doença, segundo a
Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal (2010). A falcização das hemácias,
além de causar anemia hemolítica crônica, ainda é responsável pela obstrução de
vasos sangüíneos, com crises de dor, infartamento e necrose em diversos órgãos,
como ossos e articulações, baço, pulmões, rins e outros. Trata-se, portanto, de
uma doença crônica, incurável, embora tratável. CHAVES et al (2010) Objetivos:
A pesquisa teve como objetivo principal a caracterização de crianças e
adolescentes portadores de anemia falciforme internados em um hospital geral do
norte do Espírito Santo; e como objetivos específicos a caracterização das
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crianças e adolescentes de acordo com o sexo, idade, procedência e raça;
caracterizar a internação de acordo com o tempo, complicações, número de
internações, condição de saída e realização de referência e contra-referência.
Metodologia: O estudo foi do tipo exploratório com abordagem quantitativa. Foi
desenvolvido em um hospital geral do norte do ES. Trata-se de uma instituição
que atende a crianças e adolescentes nas diversas especialidades. É um centro
de referência em atendimentos de urgência e emergência, e o único hospital
público da microrregião de saúde da cidade. O município possui apenas este
hospital geral público, sendo que o mesmo possui 30 leitos destinados a pediatria.
Já os municípios vizinhos não possuem nenhum hospital geral público. ESPÍRITO
SANTO (2009) apud ATAÍDE (2010). A população foi composta por crianças e
adolescentes portadoras de anemia falciforme internados em um hospital geral do
norte do ES, no período de estudo, cujos prontuários apontaram internação
relacionada à anemia falciforme. Os critérios de inclusão foram a faixa etária
compreendida entre zero e dezoito anos completos e a internação relacionada à
anemia falciforme, no período de 2009 e 2010. Inicialmente os prontuários dos
pacientes foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão adotados.
Os dados coletados foram registrados em um instrumento elaborado pelos
próprios pesquisadores, baseado nas principais considerações identificadas em
crianças e adolescentes vítimas de anemia falciforme segundo alguns autores de
referência em pediatria. Foi realizado o pré-teste do instrumento e finalização da
coleta posteriormente. O instrumento de coleta de dados apresentava dados
referentes ao sexo das crianças e adolescentes, idade, procedência, raça, tempo
de internação, complicações e número de internações, condição de saída e
referência e contra-referência. Após a coleta, os dados foram tabulados e os
resultados apresentados em forma de gráficos e tabelas. A análise dos resultados
foi feita à luz do referencial teórico apresentado. Resultados: O número total de
crianças e adolescentes internados com diagnóstico de anemia falciforme no
período de 2009 e 2010 foi 17. Os resultados demonstraram que a prevalência foi
o sexo masculino com 76% das internações. A faixa etária predominante foi a
escolar, que vai de 6 a 11 anos, com 41%. Em 47% das internações a
procedência dos pacientes era da própria cidade onde está localizado o hospital
geral, o restante das procedências eram das cidades vizinhas. A raça que
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predominou na pesquisa foi a parda, com 82% dos pacientes. O município com
seus quase 500 anos foi formado por uma grande miscigenação entre índios,
habitantes nativos da cor amarela; e pelo fato de haver uma grande utilização da
mão-de-obra escrava, trouxe para o município milhares de negros de várias
nações e tribos africanas que passaram a ser maioria no município, desde o final
do século XIX até o final do século XX. Atualmente têm se observado uma
diminuição do número de negros e um grande crescimento da população mestiça
(NARDOTO, 2009., reafirmando mais ainda o resultado da pesquisa e, relação à
raça. Cerca de 42% das internações duraram de 1 a 10 dias. Todas os internados
tiveram alta melhorada; nenhuma das internações foi referenciada ao hospital
geral, e nenhum internado foi contra-referenciado. Considerações Finais:
Considerando a existência de um número grande de afro-descendentes na região
norte do Espírito Santo, a realização desse estudo foi fundamental para que se
pudesse obter subsídios para fundamentar melhor a assistência prestada a
crianças e adolescentes portadores de anemia falciforme na região, além de
contribuir com a consolidação do Sistema Único de Saúde ao mostrar a falha no
sistema de referência e contra-referência nos três níveis de atenção. Ao identificar
a taxa de incidência da doença e características da população acometida, o
estudo pôde também diminuir a escassez de dados na região. Referências:
ATAÍDE, Lorena Jácome. Caracterização das crianças internadas por distúrbios
respiratórios, em um hospital geral no norte do Espírito Santo, no ano de 2009.
Monografia [Grau de Enfermeiro] - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro
de Ciências da Saúde do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, Espírito
Santo, 2010. CANÇADO R.D.; JESUS J.A. A doença falciforme no Brasil. Revista
Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, São José do Rio Preto, v. 29, n. 3,
jul./set. 2007. Disponível em: . Acesso em: 03 maio 2010 CHAVES A.C.L.;
MURAO M.; REZENDE P.V.; RIBEIRO A.C.F.; VIANA M.B. Seqüestro esplênico
agudo em coorte de crianças com anemia falciforme. Jornal de Pediatria, Porto
Alegre, v. 85, n. 2, mar/apr. 2009. Disponível em: . Acesso em: 03 maio 2010
NARDOTO, E O. O Povo Mateense. Disponível em: Acesso em: 3 jun 2011.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE TRIAGEM NEONATAL. Disponível em: . Acesso
em:
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2010.
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CARACTERIZAÇÃO DAS INTERNAÇÕES PEDIÁTRICAS EM UM
HOSPITAL PÚBLICO - PB1
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INTRODUÇÃO: A condição crônica tem sido um tema de extrema relevância para
a reflexão do processo de viver humano. Define-se condição crônica na infância
como aquela que interfere no funcionamento do corpo da criança em longo prazo,
requer assistência e seguimento por profissionais de saúde, limita as atividades
diárias, causa repercussões no seu processo de crescimento e desenvolvimento
afetando o cotidiano de todos os membros da família(¹).As reações destes variam
de acordo com a severidade da condição da criança, das demandas no seu
manejo e da quantidade de suporte disponível. Cada família é única e passa por
tal processo de maneira própria. Portanto, é necessário conhecê-la, compreender
seu comportamento, seus sentimentos, os signos e os significados dessa
vivência(²). Ao longo das últimas quatro décadas passamos por distintos discursos
e práticas de cuidado às pessoas com doenças crônicas no Brasil. Primeiramente,
havia a preocupação em conhecer as doenças, encontrar medicamentos capazes
de controlá-las ou aliviar os sintomas e tratar as complicações. Depois passamos
pela fase de “educar” as pessoas “oferecendo as informações necessárias”, na
expectativa da adesão ao tratamento. Em seguida, a preocupação passou a ser a
prevenção de doenças crônicas com campanhas para orientar as pessoas a evitar
ou retardar algumas doenças, em especial as mais freqüentes(3)(4). A discussão da
doença crônica na infância tem sido associada mais freqüentemente às doenças
como o câncer, diabetes, fibrose cística, problemas neurológicos e doenças
1

Projeto inserido no Programa Voluntário de Iniciação Cientifica (PIVIC) da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB) “Perfil das famílias de criança/adolescente em condição crônica internadas no Hospital
Universitário Lauro Wanderley (HULW): um estudo retrospectivo”.
2
Discente do 6º período do Curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba. Aluna
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3
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Enfermagem de Ribeirão Preto/USP. Docente do Departamento de Enfermagem em Saúde Pública e
Psiquiatria do Centro de Ciência da Saúde da UFPB. Enfermeira da Clínica Pediátrica do Hospital
Universitário Lauro Wanderley da UFPB. E-mail: kenya.lima@ig.com.br
4
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respiratórias como a asma. No princípio, as crianças eram isoladas e confinadas
em seus leitos desse modo a hospitalização afastava a família da criança,
condição estabelecida pelo pensamento existente sobre infecção cruzada. A
ocorrência

das

manifestações

das

doenças,

o

afastamento

dos

pais

desencadearam situação estressante que acabam por interferir no crescimento e
desenvolvimento infantil. A evolução da assistência à saúde das crianças passou
da internação hospitalar isolada da família, para o alojamento conjunto,
envolvendo a família no cuidar, na promoção e prevenção de doenças ao ente
querido. No entanto, a compreensão da necessidade de uma pessoa significativa
na companhia da criança durante a hospitalização demorou muito se efetivar. Mas
vivemos um novo momento, que é decorrente de uma maior compreensão do que
é o processo de viver com a doença crônica. Atualmente, tem-se investido numa
educação em saúde na qual a pessoa com doença crônica e sua família sejam
protagonistas do processo educativo, de modo a encontrarem maneiras
saudáveis de conviver com a doença, sem negarem a extensão que a mesma
pode provocar em suas vidas. Todavia, o que observamos é que apesar de todos
os avanços o processo de hospitalização e freqüentes internações é uma
constante na vida das crianças e adolescentes com doença crônica. OBJETIVOS:
Identificar as causas de internações mais freqüentes em criança/adolescente
hospitalizados na Clínica Pediátrica de um Hospital Escola no período de 2010.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo documental com abordagem
quantitativa. O estudo documental tem semelhança com o estudo bibliográfico, a
diferença está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica tem
como fonte as contribuições dos vários autores sobre um determinado assunto, a
pesquisa documental utiliza-se de materiais que não receberam ainda um
tratamento analítico. O estudo foi desenvolvido na Clínica Pediátrica do Hospital
Escola, localizado no município de João Pessoa-PB, o qual é referência no
Estado para o tratamento de doenças crônicas e raras. Os dados foram coletados
com auxílio de um formulário, nos meses de agosto e setembro do corrente ano, a
partir dos registros de admissões e altas da referida clínica, considerando todas
as internações do ano de 2010. Após a coleta os dados foram digitados em um
banco de dados do Excel for Word e transferidos para o Statistical Package for
the Social – SPSS versão 11.0, para realização da análise descritiva dos dados.
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Vale salientar que os resultados desta pesquisa são parte de um trabalho de
iniciação científica que encontra-se em andamento, sendo parte do projeto “Rede,
apoio social e cuidado em saúde na condição crônica na infância” que conta com
financiamento junto ao CNPq do Edital Universal 2010 (Processo nº 475841/20107), aprovado pelo comitê de ética com o protocolo 83/11. RESULTADOS: A
análise dos dados revelou que no ano de 2010 foram internadas na Clínica
Pediátrica 724 crianças com idade que variou de 6 dias de nascido a 19 anos de
idade. Com relação ao sexo 55% eram masculino e 45% feminino. Considerando
a faixa etária de atendimento a análise dos dados demonstra que 59,1% das
crianças eram menores de 5 anos, 26,8% tinham idade entre 6 e 12 anos e 14,1%
eram adolescentes, com desvio padrão de 0,72. Os meses com maior
atendimento foram: maio com 12,3%, abril 9,9%, novembro 9,5%, janeiro e julho,
ambos com 8,8% e março com 8,7%, nos demais meses o percentil variou entre
7,9% e 6,4%. Quanto a causa de internamento foram identificadas mais de 150
causas. Considerando a frequência das patologias encontradas no livro de
admissão e alta, os dados revelaram que 11,6% das internações foi decorrente de
pneumonia; 3,5% síndrome nefrótica; 3,2% desidratação; 3% de púrpura
trombocitopênica idiopática; 2,2% de enteroinfecção; 2,1% de diabetes mellitus;
1,9% de febre associado ao vômito e infecção do trato urinário; 1,7% de anemia
falciforme, aneurisma de aorta, hipospádia, leucemia; 1,5% colecistectomia,
síndrome neuro-comportamental; 1,4% adenoidectomia, anemia grave; 1,2%
adenoamigdalectomia,
palatoplastia,

1,1%

asma,

convulsão,

amigdalectomia,

enterite,

anemia,

hepatoesplenomegalia,

cardiopatia,

desnutrição,

encefalopatia crônica e 1% anemia + outras causas, pré-operatório e 2,5% sem
definição de causa do internamento; as demais patologias não chegaram a atingir
1% do percentil de internações. Inúmeras estratégias foram adotadas nas últimas
décadas para redução dos índices de doenças agudas em crianças, dentre elas a
Estratégia do Saúde da Família, a qual tem contribuído para reduzir os índices de
mortalidade infantil em todo o país, em especial no Nordeste. Todavia, as
condições financeiras, de moradia, de saneamento, ainda comprometem o quadro
de saúde das crianças, contribuindo com o agravo das doenças agudas, condição
confirmada, uma vez que 3,2% (23) das internações foram decorrentes de
desidratação. Vale destacar que, as crianças menores de 5 anos de idade
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precisam de atenção diferenciada nos serviços de saúde, pois, as condições de
saúde da população variam de acordo com a classe social a que esta pertence.
Em decorrência disso, as crianças que mais sofrem devido as hospitalizações são
aquelas pertencentes as classes sociais com menor poder aquisitivo, que acabam
por retardar a procura do serviço de saúde, agravando o quadro de doença aguda
ou complicando os agravos da doença crônica. Essas crianças vivenciam um
acelerado

processo

de

crescimento

e

desenvolvimento,

os

quais

são

influenciados por fatores sociais e alterações no ambiente, além de fatores
genéticos, que associados ou não podem contribuir com o agravamento dos
casos de doença crônica. A Organização Mundial de Saúde estima que nos
próximos 10 anos os casos de doença crônica devem crescer em média 17%.
Comparando adultos e crianças pode-se observar as inúmeras diferenças, uma
vez que a condição crônica na infância apresenta-se ligada a malformações,
defeitos genéticos e alterações auto-imunes, as quais diferem na estabilidade e
sofrem influência direta do tipo de tratamento que a criança recebe e do acesso
da mesma aos serviços de saúde. CONCLUSÃO: Faz-se necessário que as
ações de vigilância em saúde, bem como as ações de promoção à saúde sejam
desenvolvidas no intuito de minimizar as frequentes internações e o agravamento
do quadro das doenças crônicas. Neste contexto, o profissional de saúde precisa
colocar- se como um parceiro na construção de um viver saudável. Porém, para
que as ações tornem-se eficientes e eficazes é necessária a existência de
vínculos, com suportes que possam ser referência segura para contribuir com as
famílias. A rede de apoio social é essa malha de entrelaçamentos de vínculos que
devem proporcionar as famílias melhores condições para enfrentar a condição
crônica, bem como os casos de doenças agudas. Quando organizadas e
estruturadas essa rede fornece orientações sobre as formas de enfrentar os
problemas e promover a saúde, portanto, a maximização da rede social implica
em mais um desafio para as ações dos profissionais de saúde(5).

REFERÊNCIAS
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CARACTERIZAÇÃO DE NEONATOS QUE FIZERAM USO DE PICC
EM UMA UCIN NO SUL DO BRASIL
Cabral PFACI, Rocha PKII, Barbosa SFFIII, Dal Sasso GMTIV, Moretti-Pires ROV

Introdução: O acesso vascular é frequentemente exigido em neonatos
hospitalizados em unidades de cuidados intensivos devido a uma série de
indicações clínicas. Com os avanços tecnológicos em cateteres vasculares, uma
variedade de opções está disponível para a equipe que cuida destes bebês. A
decisão do dispositivo a ser utilizado para a obtenção de um acesso vascular
pode ser um grande desafio. Fatores tais como idade, tamanho, disponibilidade
do local para a punção, tipo de medicações ou fluidos a serem administrados,
duração previsível de utilização do cateter, como também as possíveis
complicações que ocasionar, influenciam na tomada de decisão da equipe sobre
qual dispositivo utilizar(1-2). As indicações para a obtenção de acesso vascular em
neonatos são numerosas. Em geral, os acessos vasculares podem ser
essencialmente divididos em duas grandes categorias: venoso central e periférico.
Os acessos venosos periféricos são seguros para administrar medicações, fluidos
intravasculares e para a coleta de amostras de sangue, porém, nota-se que esse
tipo de punção em neonatos permanece pérvea por pouco tempo. Assim, quando
há necessidade de um tratamento por longo prazo ou de acesso venoso central,
pode-se optar por utilizar um Cateter Central de Inserção Periférica (PICC), pois
este apresenta algumas vantagens na neonatologia, sendo uma delas a
diminuição do número de punções repetidas e, por consequência, o risco de
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infecção. Além disto, este tipo de cateter possibilita infusão de antibióticos,
quimioterapia, nutrição parenteral total e substâncias vesicantes(3). Ainda, é um
procedimento que pode ser realizado por Enfermeiros, desde que esses sejam
treinados para tal, o que facilita e amplia o uso do cateter em unidades de
cuidados intensivos neonatais. A presença de sinais e sintomas no local da
inserção do cateter como eritema, edema e presença de secreção purulenta
podem representar infecção, seja esta local ou sistêmica, diante o exposto, a
prevenção da infecção do cateter é um fator prioritário aos profissionais de saúde.
Sendo necessária uma rigorosa atenção quanto à higienização de mãos, as
técnicas assépticas para manusear o cateter, e minucioso cuidado do local de
inserção do dispositivo. Há uma diminuição do número de infecções quando
cuidados específicos com o cateter são estabelecidos por meio do uso de
protocolos e por profissionais bem treinados(2,4-5). Objetivos: caracterizar os
neonatos que fizeram uso de PICC em uma Unidade de Cuidados Intensivos
Neonatais no sul do Brasil, e verificar os cuidados a eles dispensados.
Metodologia: estudo quantitativo, do tipo descritivo com coleta de dados do tipo
retrospectiva, realizado em uma Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais, em
um Hospital Universitário de Santa Catarina. Os dados foram coletados a partir
dos prontuários dos neonatos que fizeram uso de PICC no período de 2004 a
2009. A escolha deste período deu-se pelo início da utilização do PICC nesta
unidade. A população foi constituída de todos os neonatos que fizeram uso de
PICC, ou seja, um total de 233 recém-nascidos no período citado. A amostra foi
constituída de 163 neonatos, pois houve uma perda de 70 crianças devido ao
registro incorreto quanto ao uso do cateter ou ao número do registro hospitalar. As
variáveis estudadas foram sexo, idade gestacional (IG), peso ao nascimento (Pn),
tipo de parto, apgar no primeiro e no quinto minutos, raça, diagnóstico médico,
motivo de inserção do PICC, local de inserção, terapia utilizada, tempo de
permanência do cateter, motivo da retirada e resultado da cultura da ponta do
cateter. Resultados: Verificamos um total de 163 crianças que utilizaram PICC,
sendo que o número de cateteres inseridos nas mesmas foi de 186 PICC’s.
Assim, podemos constatar que em 18 (11%) neonatos foram utilizados dois ou
mais PICC’s. Houve um crescimento gradual no número de neonatos que
receberam PICC durante os anos de 2004 a 2009, verificamos que em 2004, 07

1507

(04%) neonatos utilizaram PICC, em 2005 somou 27 (14%), em 2006 foram 28
(15%), em 2007 aumentou para 34 (19%), em 2008 foram 43 (23%), e em 2009 o
resultado foi de 47 (25%) procedimentos realizados. Verificou-se que os neonatos
que fizeram uso de PICC eram na sua maioria do sexo masculino (58%),
predominantemente da raça branca (87%), com idade gestacional de 25 a 30
semanas (55%), que receberam apgar de nota 8 (29%) no primeiro minuto de vida
e de 8 (36%) no quinto minuto de vida, de 1101 a 1700g (47%) de peso ao nascer,
de parto cesáreo (61%), com diagnóstico de prematuridade (45%) e receberam
PICC devido a necessidade de nutrição parenteral total (31%). Os cateteres
tinham calibre de 1,9 Fr (92%), o local predominante de inserção foram os
membros superiores (88%). A terapêutica mais utilizada foi a nutrição parenteral
total e antibiótico terapia (60%). Os cateteres permaneceram em média dez dias,
sendo retirados devido à finalização do tratamento. Dos 188 PICCs inseridos, 123
(77%) tiveram a ponta enviada para cultura, destes, 13 (11%) obtiveram resultado
positivo, e em sua maioria (76%), para Staphylococcus sp. Conclusões: Notamos
o crescimento gradual no uso do PICC, o que indica a aprovação do PICC pela
equipe de saúde, e consequente, capacitação dos componentes da unidade para
tal. O objetivo de se implantar esta técnica na unidade foi o de diminuir o número
recorrente de punção periférica e também, a promoção de uma via de acesso
central com menos os riscos do que a dissecção venosa profunda. Outro fator
relevante que se pode constatar com o aumento do número de PICCs
implantados é a convergência entre a equipe médica e de enfermagem no intuito
de garantir a segurança do paciente, já que estes dispositivos intravenosos
propiciam um número menor de infecção e intercorrências(2). A indicação de
instalação do PICC para o recebimento de Nutrição Parenteral Total e terapia
endovenosa

estão

relacionados

diretamente

com

as

complicações

da

prematuridade, principalmente devido à dificuldade de sucção, síndrome do
desconforto respiratório ou doença da membrana hialina. Porém, o registro e
análise de alguns dados não foi possível, tais como as características do cateter,
o local de inserção, as trocas de curativo, o número de tentativas de punção, as
intercorrências no momento da progressão do cateter, as soluções utilizadas e o
número de lavagens do cateter por dia, a forma de desobstrução do cateter, entre
outros, devido não haver o registro nos prontuários. Isto demonstra a necessidade
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da implantação de um protocolo de passagem e manuseio do PICC, e ainda, é
válido ressaltar à equipe a importância do registro completo dos dados e dos
cuidados realizados pela Enfermagem, para que seja possível uma análise mais
efetiva dos procedimentos necessários para a manutenção do cateter.
Referências: 1. Phillips LD. Manual de Terapia Intravenosa. Trad Mavilde LG
Pedreira et al. 2 ed. Porto Alegre (RS): Artmed Editora; 2001.
2. Larson SD et al. Vascular Access: Surgical Perspective. 2006. Disponível em:
<http://www.emedicine.com/ped/topic3050.htm> Acesso em: 15 fev. 2010.
3. XIA B, et al. Peripherally inserted central catheters and the incidence of
candidal sepsis in VLBW and ELBW infants: is sepsis increased? World J Pediatr.
2010; 6(2).
4. Curry S, et al. Catheter-Associated Bloodstream Infections in the NICU: Getting
to Zero. Neonatal Network. 2009; 28(3): 151-155.
5. CDC. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections,
2011.
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CARACTERIZAÇÃO DOS TRAUMAS PEDIÁTRICOS ASSISTIDOS
PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)
DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS
Lima SF 1
Andrade NF 2
Moura FA3
Barros JAV4

Introdução: Os traumas pediátricos constituem-se cada vez mais um relevante
problema de saúde pública, pois segundo Pereira et al. (1999) é a principal causa de
morte e incapacidade nos pacientes pediátricos. As causas externas (acidentes e
violências) representam em nosso país, a principal causa de morte em crianças e
adolescentes na faixa etária de 5 a 19 anos e contribuem com 57% do total de
mortalidade na faixa de 0 a 19 anos (ABRAMOVICI; SOUZA, 1999). As injúrias
físicas, sofridas entre crianças e adolescentes, são responsáveis por 98% das
causas de mortes e, respondem em nível mundial por 15% da “sobrecarga de mortes
e incapacitação, penalizando os países do Terceiro Mundo em escala quase
duplicada” (BLANK, 2002). Nesse contexto o trauma produz impacto individual,
familiar e social, uma vez que gera demanda de cuidados médicos e assistenciais,
seqüelas e por vezes mortes. O atendimento à criança traumatizada possui
peculiaridades, sendo fundamental avaliar os riscos presentes, considerando as
diferenças anatômicas e fisiológicas existentes entre vítimas pediátricas e adultas.
Dessa forma torna-se evidente a importância dos conhecimentos profissionais das
equipes de atendimento pré-hospitalar para o desenvolvimento adequado de
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condutas assistenciais e de prevenção visando evitar ou diminuir os acidentes de um
modo em geral, e em especial, com crianças. O trauma não é apenas um acidente e
atualmente pode ser interpretado como uma doença de etiologia variada,
multissistêmica e de caráter endêmico. Assim, caracterizar as vítimas e os fatores
relacionados ao trauma e investigar fatores associados a assistência prestada,
podem subsidiar análises mais assertivas quanto à probabilidade de sobrevida e
mortalidade, e fundamentar os processos educativos e a melhoria da assistência.
Dentro desta concepção, o presente estudo tem por Objetivo: caracterizar as vítimas
de trauma assistidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de
São Luís no período de junho a agosto de 2011, traçando o perfil das vítimas de
acordo com o sexo e idade, determinando os locais dos agravos e os mecanismos
do trauma que geraram as solicitações de atendimento por faixa etária e horário,
avaliando o hábito da verificação dos sinais vitais e da avaliação neurológica (Escala
de Coma de Glasgow) das equipes de atendimento e ainda identificando o desfecho
dos atendimentos quanto ao recurso disponibilizado e a unidade de destino.
Metodologia: trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo com abordagem
quantitativa, realizado a partir da análise das fichas de atendimento do SAMU/192 do
município de São Luís, no terceiro trimestre de 2011. A população do estudo
constitui-se de todos os atendimentos pediátricos realizados, sendo a amostra
determinada apenas pelos atendimentos às solicitações de origem traumática,
totalizando nesta perspectiva 86 atendimentos. Resultados: Para identificar o perfil
das crianças vítimas de trauma, foram investigadas variáveis como o sexo e a idade.
Em relação ao sexo, observou-se que 58% das crianças era do sexo masculino e
42% era do sexo feminino. De acordo com a idade, os traumas predominaram nas
crianças de até 03 anos de idade (46%), seguidas das crianças de 4 a 6 anos (21%),
de 7 a 9 anos (17%) e de 10 a 12 anos (16%). Os traumas ocorreram, na grande
maioria dos casos, no ambiente domiciliar (90%), chegando a ser baixo o índice de
acidentes que ocorrem em via pública (7%). Também foram encontradas fichas de
atendimento que não especificavam o local da ocorrência (3%). As causas mais
freqüentes dos traumas foram as quedas (77%), seguidas das obstruções de via
aérea por corpo estranho (6%), queimaduras (5%), agressões físicas (5%),
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intoxicações exógenas (2%), afogamentos (2%), choques elétricos (2%) e
atropelamentos (1%). As quedas, sendo a causa mais prevalente de trauma na
infância de acordo com este estudo, acometeram com maior freqüência, as crianças
de 4 a 6 anos com 44% , menores de 3 anos com 23%, de 7 a 9 anos com 21% e de
10 a 12 anos com 12%. As outras causas de trauma atingiram mais as crianças com
até 3 anos de idade (60%), de 7 a 9 anos (20%) e de 10 a 12 anos (20%). Em
relação aos horários em que as quedas são mais freqüentes, temos a prevalência do
turno vespertino (39%), seguidos do turno noturno (35%) e do turno matutino (26%),
dados esses encontrados também nas outras causas de trauma, com o turno
vespertino prevalecendo (55%), seguidos do turno noturno (30%) e do turno matutino
(15%). Para atender os 86 casos de traumas em crianças identificados no período
desta pesquisa, o SAMU disponibilizou em 80% dos casos, as unidades de suporte
básico e em 15% dos casos, as unidades de suporte avançado, ressaltando que em
5% dos casos não foram identificados o tipo de unidade disponibilizada. Quanto à
verificação dos sinais vitais nos atendimentos, as unidades de suporte básico
apresentaram os seguintes resultados: aferição da pressão arterial em 12% das
crianças atendidas, verificação da temperatura em 54% e a verificação da freqüência
cardíaca e respiratória em 90% das crianças atendidas. Já as unidades de suporte
avançado demonstraram que aferiram a pressão arterial em 23% das crianças,
mediram a temperatura em 46% e verificaram a freqüência respiratória e cardíaca
em 85% das crianças atendidas. Quanto à avaliação neurológica, não foram
encontrados registros das pontuações da ECG nas fichas de atendimento das
equipes de suporte básico e avançado. No que se refere ao destino final dessas
crianças traumatizadas, as vítimas de quedas foram encaminhadas para o Hospital
Municipal Clementino Moura/ Socorrão II (65%), Hospital Municipal Djalma Marques/
Socorrão I (23%) e Hospital Dr. Odorico Amaral de Matos/ Hospital da Criança (9%);
as vítimas de obstrução de via aérea por corpo estranho foram encaminhadas para
Socorrão II (40%), Hospital da Criança (40%) e Unidade Mista do São Bernardo
(20%); crianças com intoxicação exógena foram encaminhadas apenas para o
Socorrao II; vitimas de queimaduras para Socorrão I (50%) e Socorrão II (50%);
vítimas de choque elétrico foram todas encaminhadas para o Socorrão I; vítimas de

1512

agressão física foram para o Socorrão II (75%) e para o Socorrão I (25%) e todas as
vítimas de atropelamento foram encaminhadas para o Socorrão II. Conclusões: com
base nos achados neste estudo, os traumas pediátricos assistidos pelo SAMU São
Luis, acometeram na maioria, crianças do sexo masculino, com até 3 anos de idade,
predominando a ocorrência em ambiente domiciliar, cuja maior freqüência registrada
foi de quedas, principalmente em crianças com faixa etária de 4 a 6 anos e ocorridas
nos turnos vespertino seguidos do noturno. Para o atendimento desses trauma, o
SAMU disponibilizou em grande parte dos atendimento a unidade de suporte básico
e encaminhou as vítimas aos hospitais municipais de referência em trauma
pediátrico. Nos atendimentos realizados os registros de sinais vitais não atingiram os
100%, sendo que das anotações verificadas a maioria encontrada foi de freqüência
cardíaca e freqüência respiratória. Quanto ao estabelecimento do escore da escala
de coma de glasgow, foi bastante relevante a ausência de informações, uma vez que
tal exame é primordial para a avaliação neurológica de pacientes traumatizados. Tais
achados levam a questionamentos dos motivos da ausência desses registros, que
podem refletir apenas à não anotação, ou de forma mais agravante, à não
verificação. Neste contexto o estudo ora apresentado suscita reflexão por parte das
equipes quanto à importância dos registros e necessidade dos registros de
informações sobre os atendimentos.
Referências:
PEREIRA JÚNIOR, G.A.; ANDREGHETTO,A.C.; BASILI –FILHO, A.; ANDRADE, J.I.
Trauma no paciente pediátrico. Rev. Medicina. Ribeirão Preto, n.32, p. 262-281.
jul/set. 1999.
BLANK, D. Prevenção e controle de injúrias físicas: saímos ou não do século 20?.
Jornal de Pediatria. Rio de Janeiro, n. 78, vol. 2, p. 84-86. 2002.
ABRAMOVICI, S.; SOUZA, R.L. Abordagem em criança politraumatizada. Jornal de
Pediatria. Rio de Janeiro, n.75, p. 268-278. 1999.
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CARACTERIZANDO O CUIDADO À CRIANÇA COM CONDIÇÃO
CRÔNICA
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Sousa FGM3
Silva TP4
Silva IR5
Introdução: O cuidado à criança com condição crônica apresenta-se como uma
experiência multidimensional tanto para o cuidador, seja profissional ou familiar,
quanto para o ser cuidado. Por revelar-se como uma atitude pautada no
conhecimento técnico-científico, demanda do enfermeiro um cuidado objetivo e
subjetivo para contemplar e satisfazer as necessidades afetadas com o
diagnóstico da doença. Trata-se de uma condição que interfere no crescimento e
desenvolvimento da criança, limita as atividades diárias, requer seguimento
contínuo por profissionais da saúde e que afeta o cotidiano de todos os
envolvidos nesse processo(1). A terminologia condição crônica é cientificamente
mais adequada, pois, engloba em uma mesma categoria todas as patologias que
persistem durante um determinado tempo que podem ou não ser superadas ou
ainda deixar ou não sequelas(2). Por configurar-se dessa forma, está muitas vezes
associada à idéia de terminalidade ou de limitação do ser cuidado haja vista a
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necessidade de cuidados permanentes e intensos do profissional frente a esta
clientela. Assim sendo, sugere novos hábitos de vida e novas atividades frente às
limitações impostas pela doença. Refletindo sobre o cuidado do enfermeiro à
criança com condição crônica, surgiu o seguinte questionamento: Como os
enfermeiros que lidam com a experiência de cuidar desta clientela, caracterizam
este cuidado? A proposta desta investigação é de construir um conteúdo teórico
baseado nas experiências do cuidador profissional expondo suas concepções
sobre o cuidado à criança com condição crônica. Objetivo: Caracterizar o
cuidado à criança com condição crônica a partir de experiências verbalizadas
pelos enfermeiros no cuidado a esta clientela. Metodologia: Estudo descritivo
com abordagem qualitativa apoiada nos pressupostos da Análise Temática. A
operacionalização do estudo seguiu as três etapas da Análise Temática. A
primeira etapa ou de Pré-Análise consiste na leitura exaustiva das entrevistas
(leitura flutuante), seguida da organização do material (Constituição do Corpus) e
a formulação de hipóteses. A segunda etapa compreendeu a exploração do
material, que consistiu na codificação dos dados brutos. Por último, foi realizado o
tratamento dos resultados e interpretação, a partir da opção em trabalhar
significados em lugar de inferências estatísticas. O estudo foi desenvolvido no
serviço de Pediatria do Hospital Universitário da Universidade Federal do
Maranhão, localizado na capital do Estado do Maranhão região nordeste do
Brasil, incluindo a Internação Pediátrica e o Ambulatório de Seguimento da
Unidade Neonatal (Follow-up). Os dados foram coletados no período de agosto a
outubro de 2010. O encerramento da coleta se deu quando a quantidade e a
qualidade das informações obtidas nos possibilitaram o aprofundamento do tema.
Foi selecionada a entrevista não estruturada. Para tanto, foi utilizado o seguinte
questionamento: Como você caracteriza o cuidado à criança com condição
crônica? Foram sujeitos de pesquisa sete (07) enfermeiras do serviço de
Internação Pediátrica e uma (01) do Ambulatório de seguimento da Unidade
Neonatal (Follow-up), totalizando oito (08) enfermeiras. As entrevistas foram
agendadas e realizadas nos locais de trabalho das enfermeiras em salas
destinadas para este fim. Foram gravadas em áudio e meio digital com
autorização das enfermeiras participantes da pesquisa e tiveram duração média
de 18 minutos. A transcrição foi realizada após a realização de cada entrevista. A
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pesquisa foi protocolada no Hospital Universitário Presidente Dutra - HU-UFMA e
aprovado pelo Comitê de Ética sob parecer de número 192/10. Para atender aos
critérios éticos, foram seguidas as recomendações da Resolução no. 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde bem como a solicitação de autorização ao Comitê
de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Presidente Dutra(3). As
enfermeiras foram esclarecidas quanto aos objetivos e a metodologia do estudo,
bem como solicitado a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
em duas vias, assegurando-lhes o direito de acesso aos dados e a garantia de
deixar o estudo se acharem melhor para si. Todas as entrevistas após terem sido
transcritas, foram impressas e entregues às enfermeiras participantes da
pesquisa com o objetivo de legitimar aquilo que haviam relatado durante o
processo de coletas de dados. Para garantir o anonimato as falas das enfermeiras
participantes do estudo foram identificadas com a letra E seguida de um
algarismo. Este estudo deriva de um projeto financiado pela Fundação de Amparo
à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão –
FAPEMA, nomeado “O cuidado materno e profissional à criança portadora de
condição crônica” vinculado ao Departamento de Enfermagem da Universidade
Federal do Maranhão e ao Grupo de Estudo e pesquisa na Saúde da Família, da
Criança e do Adolescente – GEPSFCA. Resultados: Da análise dos dados
emergiu o seguinte tema: caracterizando o cuidado à criança com condição
crônica. A análise e interpretação das falas das entrevistadas permitem
caracterizar o cuidado do enfermeiro à criança com condição crônica como
desafiador, complexo, desgastante, gratificante e um aprendizado contínuo. Tratase de um desafio diário haja vista a instabilidade hemodinâmica por vezes
advindas da condição ou de outras patologias secundárias. O desafio está em
oferecer e dispensar um cuidado justo e holístico apropriado a necessidade real
da criança e da família. Nessa conjuntura, vale destacar que o cuidado à criança
deve estender-se à família à medida que a percebemos como essencial no
tratamento da criança. Este é apresentado como outro grande desafio dos
profissionais entrevistados: reconhecer e favorecer a participação da família no
cuidado de seus familiares. É fundamental conhecer a patologia e as
particularidades da criança e família para então intervir de modo satisfatório e
qualitativo vislumbrando favorecer o bem estar do ser cuidado. Essa prática exige
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esforço, paciência, disponibilidade e o estar aberto para novos desafios e
aprendizado. A busca ativa do conhecimento em literatura e nas suas próprias
experiências e nas experiências do outro viabiliza novos aprendizados e
consequentemente novas possibilidades de cuidado. Para tanto é primordial
reconhecer a necessidade de sempre se atualizar e que este cuidado demanda
sobremaneira o aperfeiçoamento do saber. Além do crescimento profissional o
cuidado à criança com condição crônica promove crescimento pessoal ao
favorecer auto-reflexão de suas atitudes e concepções frente à vida de maneira
geral. O sofrimento e superação do outro, leva o profissional a se deparar com
situações ora corriqueiras e aprender com estas, novos modos de vida a partir de
um novo olhar, de uma nova ótica, levando a ações mais reflexivas e tornando-se
mais solícito diante do sofrimento do outro. Face ao exposto, por vezes, o cuidado
revela-se desgastante por exigir do enfermeiro preparo emocional e psicológico
para lidar com o sentimento dos outros. São sentimentos ambíguos e conflitantes
que ora favorecem a adesão ao tratamento e recuperação ora prejudicam todo o
cuidado e atenção dispensada à criança e a família. Aliado a esta perspectiva
tem-se como já exposto a necessidade de atualização constante acompanhando
e apreendendo as novas tecnologias de cuidado. Diante do exposto o cuidado à
criança com condição crônica é complexo, pois, envolve uma variedade de
dimensões alteradas com surgimento da doença, que precisam ser contempladas
nas relações de cuidado. Conclusão: De modo geral o conhecimento aqui
produzido permite inferir que muito além de técnicas para realização de
procedimentos necessários no percurso da condição crônica, é preciso conhecer
e estar disponível para ajudar e cuidar do outro. O cuidado à criança com
condição crônica designa-se como experiência muito rica em subjetividade que
precisa ser percebida, analisada e valorizada nas relações de cuidado.

Descritores: Enfermagem; Doença crônica; Enfermagem Pediátrica.
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CARGA DE TRABALHO DE ENFERMAGEM EM UTI PEDIÁTRICA E
NEONATAL SEGUNDO NURSING ACTIVITIES SCORE (NAS)
Autores
Passos FL, Chagas FP, Jesus R

Resumo
Introdução: A avaliação das necessidades de cuidados e caracterização da
demanda de trabalho da equipe de enfermagem tem sido bastante estudada nos
últimos tempos, pois cada vez mais se procura aliar a qualidade da assistência,
otimizar os recursos e reduzir os custos. Para tanto, foram desenvolvidos ao
longo dos últimos anos, alguns instrumentos que propõem mensurar a carga de
trabalho de enfermagem, como o Therapeutic Intervention Scoring System (TISS)
que se destaca como um sistema de medida de gravidade, quantificando as
intervenções terapêuticas de procedimentos de enfermagem e médico utilizados.
O TISS em 1996 foi revisado e resultou em TISS-28, e foi a partir de algumas
modificações deste que em 2003 surgiu o Nursing Activities Score (NAS), índice
criado com a finalidade de estimar com maior precisão a carga de trabalho de
enfermagem na UTI. O NAS é constituído de 23 itens que incorporam atividades
de enfermagem que não eram contempladas nas versões anteriores, como
procedimentos de higiene, suporte e cuidado aos familiares/pacientes, tarefas
administrativas e gerencias. O escore NAS expressa a porcentagem de tempo
gasto por um profissional de enfermagem na assistência direta ao doente crítico
na UTI em 24 horas. Hoje, existem poucos trabalhos que relacionem o NAS à
assistência de enfermagem em pediatria ou neonatologia, tendo em vista que o
referido instrumento está voltado ao paciente adulto. Porém devido à falta de
outro método de avaliação que melhor contemple as atividades de enfermagem
em toda a sua abrangência e o correlacione com o atendimento ao paciente
neonato ou pediátrico, optamos por realizar este estudo e avaliar a aplicabilidade
do NAS em UTI pediátrica e neonatal. Objetivos: Avaliar a aplicabilidade do NAS
como instrumento de medida de carga de trabalho da equipe de enfermagem em
UTI neonatal e pediátrica e Classificar os pacientes, segundo o NAS, associandoo com o número de profissionais de enfermagem da unidade. Metodologia: O
estudo de abordagem quantitativa e retrospectiva foi desenvolvido na Unidade de
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Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica de um Hospital Universitário do município
de São Paulo, instituição de atendimento secundário, que dispõe de um total de
16 leitos na referida unidade. Os dados foram coletados de 01 de julho de 2011
até 31 de julho de 2011. Foram incluídos neste estudo todos os pacientes
admitidos, com exceção dos que permaneciam por tempo menor que 24 horas.
Os pacientes foram classificados quanto ao NAS ao final de cada 24 horas,
segundo o registro em seu prontuário, das atividades desenvolvidas pelos
profissionais de enfermagem. Os dados foram lançados em planilhas eletrônicas
para facilitar os cálculos. Resultados: Para melhor compreensão dos resultados,
foram analisados separadamente os dados da UTI pediátrica e neonatal. A
população da pesquisa na UTI de neonatos foi composta por 19 pacientes que
estavam internados na unidade no mês estudado. Os diagnósticos predominantes
foram: o desconforto respiratório precoce e a prematuridade, ambos com 26,3%
dos casos. A taxa de ocupação no período foi de 54,84%. A idade da população
não variou muito, pois se trata de uma unidade em que os pacientes têm de 0 a
28 dias. Quanto à procedência, 47,3% foram oriundas do centro obstétrico,
seguida pelo berçário com 26,3%. Em relação à classificação dos pacientes
segundo o NAS, obtivemos a aplicação do instrumento 91 vezes, considerando as
medidas para 24 horas. A média da pontuação NAS alcançada por paciente foi de
74,89, com variação de 39,2 a 105. Quanto ao número de profissionais de
enfermagem, verifica-se que o quadro efetivo foi em média de 8,35 trabalhadores
por dia, e média de 2,8 por turno. Para a comparação do NAS com a equipe,
somou-se a pontuação dos pacientes nas 24hs em cada dia de estudo, e obtevese em média 220,39, com variação de 68,3 a 336,4. Observa-se então que a
necessidade NAS foi em média de 2,2 profissionais de enfermagem. Constata-se
que a necessidade NAS na UTI neonatal foi menor do que o quadro efetivo de
profissionais (2,2 e 2,8), porém esta diferença foi bastante pequena. Para a UTI
pediátrica, a amostra foi composta por 40 pacientes, entre estes o diagnóstico
dominante foi a bronquiolite (37,5%), e em segundo a broncopneumonia com
12,5%. A faixa etária predominante foram os lactentes com 50% dos casos. Em
relação à procedência, 47,5% foram oriundas do pronto socorro infantil, seguida
pelos pacientes provenientes de outros hospitais (25%). A taxa de ocupação no
período foi de 64,84%. Quanto ao NAS na UTI pediátrica, o instrumento foi
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aplicado 173 vezes, e foi obtida uma média por paciente de 77,35 com variação
de 45 a 130,2. No quadro de enfermagem na época do estudo havia 13,5
profissionais por dia, sendo 4,5 por turno em média. Para a comparação NAS e
equipe de enfermagem, foi realizado o mesmo cálculo, feito anteriormente para a
UTI neonatal, e obtivemos uma média NAS na soma de todos os pacientes de
429,3, que gera uma necessidade NAS de 4,2 profissionais por turno. Assim,
temos um número bastante próximo do Nursing Activities Score e a equipe de
enfermagem na UTI pediátrica (4,2 e 4,5) respectivamente. Conclusão:
Constatamos através destes dados que o quantitativo de profissionais de
enfermagem sugerido pelo NAS tanto na UTI pediátrica como na UTI neonatal foi
bastante próximo à realidade encontrada nestas unidades no período estudado.
Isso nos mostra que apesar do instrumento nursing activities score ter sido
idealizado para aplicação em UTI de adultos, este método também pode ser
aplicado em outras unidades de terapia intensiva como pediátrica e neonatal.
Porém, alguns tópicos que constam no instrumento NAS, não são adequados
para o cuidado em pediatria e neonatologia ou são mal pontuados quando
enquadrado dentro desta faixa etária, como o item 13 do suporte cardiovascular –
reposição intravenosa de grandes perdas de fluidos >3l/m2/dia, independente do
tipo de fluido administrado, pois este trata de um volume muito alto, que jamais
seria usado em neonatologia, portanto nunca seria pontuado, sendo necessária
sua adequação. Outro item é o 16 do suporte renal – técnicas de hemofiltração,
técnicas dialiticas - na unidade estudada quando existe um paciente em diálise
peritoneal (muito comum em pediatria), pontua-se 7,7 pontos pelo NAS (que é
igual a 110,88 minutos ou 1,84 horas), porém este tipo de procedimento exige
grande tempo do profissional de enfermagem, pois é preciso infundir e drenar o
liquido da diálise em curtos períodos (15 minutos, por exemplo), sendo necessário
um profissional exclusivo para realizar a diálise e outro para os demais cuidados
com a criança, assim, a pontuação seria muito maior que 7,7 pontos NAS. Deste
modo, pode-se constatar que apesar deste estudo ter revelado que o NAS é um
instrumento eficiente e importante para quantificação da carga de trabalho de
enfermagem em pediatria e neonatologia, existe a necessidade de realização de
outras pesquisas com ênfase no dimensionamento de pessoal em pediatria e
neonatologia, a fim de garantir uma assistência com maior qualidade para este
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CASOS DE INFECÇÃO DECORRENTES DE PROCEDIMENTOS
INVASIVOS EM CRIANÇAS INTERNADAS EM UTI PEDIÁTRICA
Santos DMA1
Fernandes DR 2
Jesus SM 3
Sousa SMB 4

Introdução: As Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) foram criadas
com o objetivo de prover o cuidado ideal às crianças criticamente enfermas, de tal
forma a propiciar a cura de doenças, bem como favorecer o crescimento em
direção a uma vida útil, com o pleno desenvolvimento de suas potencialidades1.
Atualmente, observa-se que houve um grande avanço do conhecimento na
medicina intensiva pediátrica, com modificações significativas na evolução e
prognóstico dos pacientes2. As infecções nosocomiais em UTIP, evidenciando-se
as pneumonias, constituem um problema de saúde pública, à medida que elevam
o tempo de hospitalização, a morbidade e a mortalidade dos pacientes e
consequentemente elevam os custos do tratamento3. Além dos fatores inerentes
ao próprio paciente e ao ambiente hospitalar, os procedimentos invasivos são
fatores de riscos para aquisição de infecção nosocomial4. Os pacientes internados
na UTIP são graves, instáveis hemodimanicamente e para seu tratamento é
imprescindível a instalação de vários dispositivos invasivos para a monitorização,
realização do controle hemodinâmico e hidroeletrolítico e para a realização das
terapias necessárias para manutenção da vida do paciente, como por exemplo, os
seguintes dispositivos: tubo oro ou naso traqueal (TOT/TNT) para ventilação
pulmonar mecânica (VPM), sonda vesical de demora (SVD), catéteres venosos
central (CVC), dissecções ou acessos venosos periféricos (AVP). A manutenção
1

Enfermeiro Assistencial da UTIP do HUUFMA. Especialista em Saúde Pública e em Gestão,
Planejamento e Programas de Saúde. Membro do Grupo de Estudo e Pesquisa na Saúde da
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Rua Angêlo Agostini Qdra K Casa 23 Ipase, CEP 65061-050, São Luís – MA
2
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desses dispositivos por longos períodos de tempo aumenta o risco de infecções
relacionadas à assistência à saúde (IRAS), anteriormente denominadas de
infecção hospitalar. As IRAS são definidas como as infecções adquiridas após a
admissão e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder
ser relacionada com a mesma ou com procedimentos hospitalares4. As infecções
em hospitais pediátricos ocorrem em maior número e proporção dentro das
Unidades de Terapia Intensiva, embora a quantidade de leitos nestas unidades
represente menos de 10% dos leitos pediátricos4. As principais infecções
hospitalares diagnosticadas em UTIP são as de corrente sanguínea, as de trato
respiratório e as de trato urinário. A infecção primária de corrente sanguínea
laboratorial ocorre quando o paciente apresenta uma ou mais hemoculturas
positivas coletadas de sangue periférico e o patógeno não está relacionado com
infecção de outro sítio, sendo considerado o acesso venoso a porta de entrada
para essa infecção. A infecção primária de corrente sanguínea clínica é também
relacionada ao dispositivo de acesso venoso central ou periférico que durante o
evento infeccioso (sepse) a hemocultura é negativa ou não foi coletada por
qualquer impossibilidade. A pneumonia hospitalar relacionada à ventilação
mecânica (VM) é caracterizada por um quadro de infecção pulmonar após 48h da
intubação evidenciada por alteração radiológica, alteração no aspecto das
secreções de vias aéreas associados a sinais clínicos de infecção sem outro foco
infeccioso conhecido. A infecção do trato urinário relacionado à sonda vesical é
diagnosticada após 48h de instalação do cateter com urocultura positiva
associada aos seguintes sinais e sintomas: febre, vômitos, urina de odor fétido,
dor abdominal, incontinência urinária, disúria e urgência. O conhecimento dos
casos e da densidade das infecções hospitalares relacionadas a dispositivos
invasivos facilitará o planejamento e gerenciamento dos serviços de saúde,
principalmente da terapia intensiva. A partir destas assertivas questiona-se: Qual
a distribuição das infecções hospitalares de crianças internadas na UTIP e a
relação com os dispositivos invasivos utilizados? Objetivo: Identificar os casos de
infecção hospitalar de pacientes internados na UTIP relacionando-as com os
dispositivos invasivos utilizados; e identificar a densidade global de infecção
hospitalar e por dispositivo invasivo. Metodologia: Estudo transversal, descritivo
do tipo documental com abordagem quantitativa. O local do estudo foi a UTIP de
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um Hospital Universitário da região nordeste do Brasil. A unidade estudada foi
inaugurada em novembro de 2005 e dispõe de dez leitos para internação de
crianças acima de 28 dias de vida até 14 anos de idade. A população em estudo
foi constituída por todos os pacientes internados na UTIP no período de janeiro de
2011 a junho de 2011. Foram excluídas do estudo as infecções hospitalares não
relacionadas a dispositivos invasivos. Os dados foram coletados dos relatórios da
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Esses relatórios são
elaborados a partir de busca ativa de infecções hospitalares por meio de visitas
diárias ao setor, observando dados da internação, diagnóstico, exames clínicos e
laboratoriais e utilização dos dispositivos invasivos. É utilizada uma planilha onde
são registrados os quantitativos diários de: número de pacientes internos, número
de saídas (alta, óbito e transferência), número de pacientes em uso de
dispositivos invasivos (TOT, SVD, AVP, CVC). Para o cálculo do indicador mensal
de infecção esses dados diários são somados ao final de cada mês, o resultado
dessa soma será utilizado como denominador da fórmula de cálculo de densidade
de infecção hospitalar, enquanto os dados do número absoluto de infecção por
sítio é utilizado como numerador. Todos esses dados foram inseridos em planilha
do Excel. Utilizou-se da estatística descritiva para análise dos dados calculando a
densidade das infecções hospitalares decorrentes da utilização de dispositivos
invasivos. Resultados: Foram analisados os dados de 62 notificações de
infecções relacionadas à assistência à saúde de crianças internadas na UTIP.
Dessas, 55 (88,71%) infecções notificadas foram relacionadas a dispositivos
invasivos e 7 (11,29%) não tinham relação com os dispositivos. A distribuição das
infecções relacionadas à assistência à saúde na UTIP estudada deu-se da
seguinte forma: 27 (43,55%) casos de infecção de corrente sanguínea, sendo 21
(33,87%) por infecção primária de corrente sanguínea laboratorial, 2 (3,23%) por
infecção primária de corrente sanguínea clínica, 1 (1,61%) por infecção de acesso
venoso central e 3 (4,84%) por infecção de acesso venoso periférico; 17 (27,42%)
casos de pneumonia associada à ventilação mecânica foram notificados e 11
(17,74%) casos de infecção do trato urinário relacionados com SVD. A densidade
global das infecções da UTIP no período do estudo foi de 39,09 por 1.000
pacientes-dia sendo o dispositivo invasivo de maior densidade o de corrente
sanguínea com 23,67 por 1.000 cateteres centrais/dia, seguidos pela pneumonia
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associada à ventilação mecânica (PAV) com densidade de 15,98 por 1.000
ventiladores/dia e as infecções do trato urinário com 12,82 por 1.000 cateteres
urinários/dia. Conclusão: as infecções hospitalares relacionadas ao uso de
dispositivos invasivos foram responsáveis pela grande maioria das infecções da
UTIP estudada. No entanto, esses dispositivos são indispensáveis para a
manutenção da sobrevida de crianças internadas nessas unidades, mas em
contrapartida, eles rompem as barreiras naturais do organismo, aumentando,
portanto, o risco de infecção hospitalar. A densidade global de infecção e de PAV
na UTIP estudada foi menor que a encontrada em estudo na UTIP do Hospital
São Paulo (EPM-UNIFESP)5, onde essas densidades foram respectivamente de
49 e 17,32. Em contraponto, as densidades das infecções de corrente sanguínea
e do trato urinário deste estudo foram maiores que as apresentadas pelo outro
estudo com 10,22 e 1,85 respectivamente. Os altos números de infecção
hospitalar no estudo sugerem à enfermagem e aos demais membros da equipe
multiprofissional maior excelência na instalação desses dispositivos, assim como
nos cuidados e manipulação subsequente. Este estudo servirá como alerta para
os gerentes da unidade para que promovam a qualificação e a educação
continuada dos profissionais da unidade no que se refere à prevenção de
infecções relacionadas à assistência à saúde, além de servir como subsídio para
a realização de outros estudos de caráter mais específico. Esses números
elevados podem ser amenizados pelo fato de a UTIP estudada ser referência
estadual para terapia intensiva pediátrica. Por isso, as crianças atendidas nessa
unidade são aquelas mais graves entre as que necessitam de terapia intensiva. E,
também, a instituição onde a unidade se localiza não dispõe de unidade semiintensiva. Portanto, as crianças passam mais dias internadas na UTIP do que
necessitam, ficando mais dias expostas às infecções nosocomiais.
Descritores: Enfermagem, infecção hospitalar, Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica.
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CATETER EPICUTÂNEO E OS FATORES QUE LEVAM A PERDA
DO ACESSO EM RECÉM-NASCIDOS.
Souza M1, Rodrigues MSM2, La Cava AM3, Amorim, RAC4
Introdução: Esta investigação surgiu de experiências vivenciadas durante a vida
profissional das autoras, atuando em unidades de terapia intensiva neonatal
(UTIN) e pediátrica (CETIP). Assim, em diferentes momentos constatamos a
perda do cateter venoso central de inserção periférica (PICC), também chamado
cateter epicutâneo, de forma precoce, e que os motivos para tal ocorrência não
eram devidamente esclarecidos. Considerando que este dispositivo pode ter sua
vida útil prolongada e que se trata de acesso venoso seguro e eficaz, que
minimiza os eventos psicopatológicos na criança, como dor, estresse;
entendemos que havia necessidade de realizar estudo abrangendo a temática. No
momento atual, os PICCs são indicados para todo recém-nascido (RN) que
necessite de terapia intravenosa por um período superior a seis dias, sendo que o
tempo de permanência é oito semanas em média. O cateter central de inserção
periférica é colocado num vaso periférico (região cefálica, cervical, de membros
superiores e inferiores) que será levado até a veia cava superior ou inferior,
dependendo do local da inserção. A composição do PICC pode ser de poliuretano
ou

elastômeros

de

silicone,

que

são

materiais

biocompatíveis,

menos

trombogênicos, que dificultam a agregação de microorganismos em sua parede1.
Segundo Tamez, durante o período de hospitalização na UTIN, o recém-nascido
(RN) recebe de 50 a 150 procedimentos potencialmente dolorosos por dia. Já os
clientes prematuros pesando menos de mil gramas sofrem cerca de quinhentas
ou mais intervenções dolorosas ao longo da internação2. Diante deste fato, o
cuidado com o PICC é garantia de um acesso venoso confiável para o recém1

Enfermeira pediatra.

2

Enfermeira pediatra.

3
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nascido internado, que necessita da administração de soluções e medicamentos,
cabendo à equipe de Enfermagem, cada vez mais, a capacitação teórica e prática
concomitante com o avanço tecnológico crescente3. De acordo com os protocolos
para inserção do PICC, na admissão do RN na UTI neonatal, o enfermeiro deve
avaliar a melhor conduta para a colocação do acesso venoso, através de
avaliação clínica acurada, do tempo de permanência na unidade e, as possíveis
terapêuticas instituídas para atender às necessidades da criança em função da
alta complexidade. Logo, o PICC pode ser a tecnologia mais apropriada, caso o
paciente seja eletivo para longa permanência, uso de drogas irritantes ao leito
vascular, como antibioticoterapia, nutrição parenteral por tempo prolongado,
glicose acima de 12,5%, de aminas vasoativas e de todos os medicamentos
intravenosos. Este procedimento é realizado pelo enfermeiro e respaldado pela
Resolução 258/2001 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), desde que
o enfermeiro realize o curso que o capacite para desenvolver a técnica de
inserção do PICC. Ainda, se faz necessária uma equipe de enfermeiros e outros
membros da equipe de saúde, treinados para implementar e promover os
cuidados especiais indispensáveis para uso da terapêutica baseado em critérios.
Entendendo a necessidade de otimizar o uso do PICC e estabelecer condutas
que visem a qualidade e segurança do cuidado, destacamos como objeto de
estudo, os fatores que determinam a perda precoce do cateter venoso central de
inserção periférica (PICC). Objetivos. Conhecer e analisar os fatores que levam a
perda do cateter venoso central de inserção periférica (PICC) em recém-nascidos
internados na unidade de terapia intensiva neonatal. Metodologia: Trata-se de
um estudo qualitativo, descritivo. A entrevista semi-estruturada foi escolhida como
técnica para produção de dados, por que permite o relacionamento estreito entre
entrevistado e entrevistador, visando o diálogo para melhor atender aos objetivos
da pesquisa. Para realizar as entrevistas, elaboramos um roteiro que tem duas
partes, uma voltada para caracterização dos sujeitos e a segunda voltada para
questões abertas, norteadoras do estudo. O cenário de estudo foi uma unidade de
terapia intensiva neonatal (UTIN) de um hospital público geral de grande porte,
situado na zona norte do Rio de Janeiro, que é composta de doze leitos, com taxa
de ocupação de 90%. Os sujeitos da pesquisa foram os membros da equipe de
enfermagem da UTI neonatal que manuseiam o cateter PICC. A equipe de
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enfermagem é composta de 79 profissionais, sendo que a amostra total foi de 50
sujeitos. O critério de inclusão dos sujeitos (enfermeiros, técnicos ou auxiliares) foi
que tivessem no mínimo seis meses de experiência atuando no referido cenário.
Em atenção aos aspectos éticos da pesquisa temos a destacar: a mesma foi
aprovada através do Parecer CEP-HGB 10/08; os sujeitos assinaram o termo de
compromisso livre e esclarecido e foram informados sobre a garantia do
anonimato, que não havia riscos na sua participação. Resultados: Do total de
cinquenta sujeitos do estudo, 18 (36%) entrevistados são enfermeiros, 17 (34%)
técnicos de enfermagem e 15 (30%) auxiliares de enfermagem. Tal situação vai
de encontro à Resolução 293 do COFEN, que relata que para assistência
intensiva, 52% a 56% dos profissionais que atuam na UTI deveriam ser
enfermeiros e os demais técnicos de enfermagem. Verificamos que 60% dos
profissionais tinham mais de cinco anos atuando no cenário da pesquisa. Quanto
à realização de curso de capacitação para inserção de PICC, 12 (67%) dos
enfermeiros responderam que já tinham feito o curso. Já entre os técnicos e
auxiliares de enfermagem, apenas 22% haviam feito algum treinamento para sua
manutenção e manipulação. Quando perguntados sobre os fatores que levam a
perda do PICC, os enfermeiros responderam: obstrução (83%); ruptura do cateter
(33%), e infecção no sítio de inserção (22%). Os técnicos e auxiliares de
enfermagem destacaram: obstrução (94%), infecção no sítio de inserção (56%),
ruptura do cateter (37%) e, infusão de soluções irritantes e/ou incompatíveis
(31%). Tais citações nos mostram que são eventos adversos que podem ser
evitados, através da adoção de protocolos clínicos como uso de medidas de
proteção na inserção, manutenção do cateter1. A educação permanente dos
profissionais envolvidos no manejo de cateteres e medicamentos é fundamental
para a redução de eventos adversos e a responsabilidade do enfermeiro está
definida na lei do exercício profissional, a qual destaca que a responsabilidade do
enfermeiro, mesmo que a ação esteja sendo executada por outro membro da
equipe de enfermagem. Quanto ao uso de técnicas assépticas durante a
manipulação do PICC e suas conexões, 94% dos entrevistados responderam que
utilizam. Em contraponto, 6% não usam técnicas assépticas, sendo que 2% são
técnicos de enfermagem e 4% são auxiliares de enfermagem. A higienização das
mãos com solução degermante e uso de álcool a 70% é exigência básica na
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manipulação dos dispositivos intravenosos.1 Conclusão: O presente estudo
evidenciou que os fatores que levam a perda do PICC referidos pela equipe de
enfermagem, podem ser evitados, desde que se tenha enfermeiros treinados e
capacitados na técnica de inserção do PICC, como também e uma equipe de
enfermagem e multiprofissional treinada quanto ao manejo durante toda
terapêutica. Verificou-se também que a maioria dos técnicos e auxiliares de
enfermagem não tinha treinamento/curso para manipulação do PICC, o que
ressalta a necessidade de termos na UTIN uma educação permanente voltada
para este assunto, objetivando prestar uma assistência de qualidade e segura,
aos neonatos internados em uso do cateter epicutâneo. Referências: 1- Centers
for Diseases Control and Prevention. Departament of Health and Human Services.
Intravascular device - related infections preventions; guidelines availability: notice.
Atlanta (GO): CDC; 2002. 2- TAMEZ, R. N, Silva MJP. Enfermagem na UTI
neonatal. Ed: Guanabara Koogan. RJ, 2006. 3- RODRIGUES, Z.S; CHAVES,
EMC; CARDOSO, V L M L. Atuação do enfermeiro no cuidado com o Cateter
Central de Inserção Periférica no recém-nascido. Rev Bras Enferm, 2006 set-out;
59(5): 626-9.

Descritores: enfermagem neonatal, acesso venoso.
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CAUSAS DE INTERNAÇÃO E ÓBITOS DE CRIANÇAS MENORES
DE CINCO ANOS INTERNADAS EM UCI
Barros,LAA1
Amorim,EC2
Albuquerque,PF3
Sousa, FGM4
Xerez,NPF5

Introdução: a morbidade e a mortalidade infantil configuram-se como excelentes
indicadores para avaliar e predizer a saúde da população infanti1(l). Por outro
lado, vários estudos têm utilizado os indicadores de atividades hospitalar como
medida de efetividade da atenção primária em saúde, considerando que vários
agravos de saúde infantil que motivam a internação de crianças são agravos
sensíveis ao primeiro nível de atenção em saúde(2). Dos agravos à saúde infantil
as infecções respiratórias e as diarréias agudas, apesar de apresentarem quedas
importantes no número de óbitos, ainda têm importante participação nos custos
hospitalares. No tocante a mortalidade infantil, estudo divulgado pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) revela que 40% das mortes de crianças de até cinco
anos de idade em todo o mundo ocorreu durante o primeiro mês de vida. Por isso
a OMS considera essencial investir em melhorias do sistema de saúde para
recém-nascidos e assim reduzir as taxas de mortalidade infantil. No Brasil,
atualmente, a taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos de idade é
de 22 óbitos para cada mil nascidos vivos(2). O Maranhão apresenta a segunda
maior taxa de mortalidade com 36,5 mortes por mil nascidos vivos só sendo
ultrapassado por Alagoas. Sabe-se que mais de dois terços dessas mortes tem
1

Enfermeira Assistencial da Unidade de Cuidados Intermediários do Hospital Odorico Amaral de Matos –
Hospital da Criança - Especialista em Enfermagem Clínico-Cirúrgica, Técnica da SEMUS lotada na Unidade
de Cuidados Intermediários do Hospital Odorico Amaral de Matos – Hospital da Criança
2
Enfermeira, Assistencial da Unidade de Cuidados Intermediários do Hospital Odorico Amaral de Matos –
Hospital da Criança- Especialista em Saúde da Família em Técnica da SEMUS lotada na Unidade de
Cuidados Intermediários do Hospital Odorico Amaral de Matos – Hospital da Criança
3
Enfermeira Assistencial da Unidade de Cuidados Intermediários do Hospital Odorico Amaral de Matos –
Hospital da Criança - Especialista em Enfermagem em Terapia Intensiva Pediátrica
4
Enfermeira Assistencial do Hospital Odorico Amaral de Matos – Hospital da Criança, Doutora em
Enfermagem, Docente do Curso de Graduação em Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em
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Saúde da Família, da Criança e do Adolescente – GEPSFCA.
5
Enfermeira, Assistencial da Unidade de Cuidados Intermediários do Hospital Odorico Amaral de Matos –
Hospital da Criança, Especialista em Saúde da Família e em Enfermagem em Emergência.
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como causas as doenças infecciosas como pneumonia, diarréia, malária,
septicemia e as anomalias congênitas. Nesse sentido, a redução da mortalidade
infantil sempre foi uma das principais metas das políticas públicas para a infância
em todos os países, principalmente no primeiro ano de vida, faixa em que se
concentra o maior número de óbitos. Considerando tais afirmativas e como
enfermeiras de uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) de um Hospital
Público Pediátrico cuidamos de crianças graves com quadro clínico e patologias
diversas.

No entanto, esse conhecimento é empírico e desconhecíamos, na

nossa realidade, as causas de internação e de mortes mais freqüentes em
menores de cinco anos. Frente a essa situação questionou-se: quais as causas
de internação e de mortalidade de crianças menores de 5 anos internadas na
UCI? Objetivo: identificar as causas de internação e de morte de crianças
menores de 5 anos internadas na UCI de um hospital público. Estudiosos
consideram as informações sobre taxas e causas de internação como indicadores
da qualidade da assistência oferecida assim como de indicadores indiretos da
resolubilidade ambulatorial

(3)

. Ainda nessa direção, Starfield

(4)

assegura que os

estudos sobre morbidade hospitalar permitem a avaliação do acesso, da
longitudinalidade e da qualidade de assistência prestada pelos serviços da
atenção primária. Metodologia: trata-se de estudo retrospectivo, exploratório, de
base documental, com abordagem quantitativa, realizado em um hospital público
pediátrico que teve sua estrutura física e de prestação de serviços ampliados em
17 de dezembro de 2010 com a inauguração da Unidade de Cuidados
Intermediários (UCI). Os dados foram coletados nos prontuários de crianças que
estiveram internadas na UCI no período de janeiro a junho de 2011. Para guiar a
coleta dos dados foi construído roteiro de pesquisa de forma a possibilitar tanto a
coleta como a organização dos dados. Resultados: internaram na UCI no
período de janeiro a junho de 2011, 247 crianças. Desse total de crianças
internadas na UCI 44 delas evoluíram para óbito correspondendo a 17,8 % do
total de internações. As causas de internação na UCI estiveram relacionadas a
doenças respiratórias (59,1%), doenças diarréicas (6,8%), cardiopatias (9,1%),
meningite/meningoencefalite

(6,8%),

septicemia

(18,2%),

calazar

(2,3%),

prematuridade (2,3%), hidrocefalia (2,3%), paralisia cerebral (2,3%), icterícia
(2,3%) e anemia (2,3%). As causas isoladas ou associadas mais importantes de
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morte no grupo estudado foram a sepse (38,6%), a pneumonia (34,0%) e o
choque cardiogênico (9,1%). Este estudo retrospectivo identificou a sepse e as
doenças respiratórias, com destaque para a pneumonia, como as causas mais
importantes de morte em menores de cinco anos. Os resultados do presente
estudo foram concordantes com os achados de outros autores que apontam as
doenças respiratórias como uma das causas de morbidade e de mortalidade no
grupo etário de zero a cinco anos e a pneumonia, incluída entre as infecções
respiratórias agudas, como sendo a primeira responsável por essa ocorrência.
Portanto, as doenças respiratórias são responsáveis tanto pela morbidade como
pela mortalidade em crianças. Conclusões: ao se trabalhar com as informações
sobre morbidade hospitalar é fundamental considerar que os dados obtidos não
representam apenas a ocorrência de internações por determinadas doenças, mas
traduzem o complexo processo saúde-doença, em que estão envolvidos inúmeros
aspectos como oferta de recursos, acesso aos serviços além das necessidades
da população e as políticas de saúde. Em relação a este último aspecto vale
destacar a estratégia AIDPI como instrumento que sistematiza o atendimento à
criança, integrando ações curativas, preventivas e de promoção da saúde em
nível primário. Sob este escopo as doenças respiratórias são uma das principais
preocupações na estratégia AIDPI por meio da detecção precoce, da classificação
de gravidade e adequado manejo das crianças doentes. Portanto, uma inserção
mais eficaz e eficiente dos profissionais de saúde na atenção primária poderia
reduzir a gravidade do quadro clinico das crianças reduzindo consequentemente o
número de hospitalizações e de mortes por causas evitáveis.

Cabe ao

Enfermeiro, no trabalho cotidiano na Estratégia Saúde da Família, identificar os
riscos a que estão submetidas crianças e famílias assim como o fortalecimento de
práticas em saúde. Uma das possibilidades dirige-se para a educação em saúde
por meio da capacitação de líderes comunitários, parteiras, agentes de saúde e
famílias no sentido de identificar sinais gerais de perigo e que garanta intervenção
precoce reduzindo assim tanto a hospitalização como a morte de crianças
menores de cinco anos.
Descritores: Saúde da Criança; Mortalidade Infantil; Indicadores de Saúde.
Referências
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CENÁRIO

DE

ACIDENTES

E

VIOLÊNCIA

ACOMETENDO

CRIANÇAS SEGUNDO INQUÉRITO VIVA*
Farias AMC¹
Macedo Júnior BF²
Serra RBR³
Coimbra LC4
Diniz MRF5

Introdução: Os acidentes e as violências resultam de ações ou omissões
humanas e de condicionantes técnicos e sociais. A OMS (2002) define violência
como o uso intencional de força física ou do poder, real ou em ameaça, contra si
próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte
ou

possa

resultar

em

lesão,

morte,

dano

psicológico,

deficiência

de

desenvolvimento ou privação. Acidentes também compreendem agravos à saúde
que podem ou não levar ao óbito, relacionados a lesões ou causas externas. O
ponto chave que diferencia acidente de violência é a intencionalidade. Acidentes,
mesmo que relacionados à negligência e imprudência, não são intencionais. A
partir da década de 80, as mortes por acidentes e violências passaram a
responder pela segunda causa de óbitos no quadro de mortalidade geral,
tornando-se, então, um dos graves problemas de saúde pública do Estado. O
grupo de crianças, adolescentes e jovens, que engloba os indivíduos na faixa
etária de 0 a 24 anos de idade, tem sido vítima de diferentes tipos de acidentes e
de violências. Na infância, o ambiente doméstico é o principal local onde são
gerados esses agravos. A complexidade do problema, para sua prevenção e
controle, implica na aplicação de medidas no âmbito de políticas sociais, na
elaboração de legislação específica e no desenvolvimento de instrumentos de
intervenção voltados à prevenção, ao tratamento e à reabilitação dos atingidos, o
que pressupõe a identificação de grupos e fatores de risco. Por sua relevância, o
tema tem despertado a atenção de legisladores, juristas, cientistas sociais e
sanitaristas, explicitando a multidisciplinaridade que o tema envolve. Tais
características tornam indispensável a identificação de instrumentos, se possível
ágeis, eficientes e de baixo custo, que possam colaborar na fundamentação de
*Eixo: Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família nos diversos ambientes e contextos
1.Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. Bolsista do PET Vigilância em Saúde
2.Acadêmico de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. Integrante da Liga Acadêmica de Hipertensão Arterial
3.Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. Integrante da Liga Acadêmica de Tanatologia
4.Enfermeira. Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. Tutora do PET Vigilância em Saúde
5.Coordenadora do Comitê de Mortalidade Materna. Preceptora do PET Vigilância em Saúde – UFMA.
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estratégias para sua prevenção e controle. O crescimento dos acidentes e
violências, a inconsistência e subnotificação de casos desencadearam algumas
tentativas pontuais de vigilância desses agravos. O Sistema de Vigilância de
Violências e Acidentes (VIVA) foi implantado em 2006 com o objetivo de coletar
dados e gerar informações sobre violências e acidentes para subsidiar políticas
em saúde pública direcionadas a esses agravos. Compreende a Vigilância das
violências sexual, doméstica e/ou outras violências interpessoais em serviços de
referência (Viva Contínuo) e Vigilância de violências e acidentes em unidades de
urgência e emergência (VIVA Inquérito). O VIVA Inquérito é um estudo
transversal, que tem como objetivo principal caracterizar as vítimas de violências
e acidentes atendidas em serviços selecionados de urgência e emergência no
período de trinta dias. No início, foi realizado anualmente (2006 e 2007), e a partir
de 2007 passou a ter frequência bianual. Objetivos: Analisar os dados
relacionados às ocorrências de violências e acidentes em crianças, de 0 a 9 anos,
registrados nos Inquéritos VIVA dos anos 2006, 2007 e 2009. Metodologia:
Estudo descritivo, de abordagem quantitativa, realizado através das publicações
do Ministério da Saúde, que compreendem a Série G. Estatística e Informação em
Saúde. Resultados: Em 2006 foram registrados 41.677 atendimentos de
emergência à acidentes, as crianças de 0 a 9 anos corresponderam a 19,9%
(8.309).18,8% eram do sexo masculino e 22% pertenciam ao sexo feminino,
sendo a faixa etária que mais compreendeu este sexo. As quedas foram
responsáveis por 4.626 (27,6%) dos casos de quedas registradas, sendo 66,7%
ocorrido em residência. Seguem-se os acidentes de transporte (1.037), ferimentos
por objetos cortantes (349 casos), queimaduras (264 casos) e quedas de objeto
sobre pessoa (260 casos). Foram registrados 4.854 atendimentos de emergência
por violências, sendo 227 casos em crianças, sendo quase 100 % de agressões e
maus tratos (223), os demais foram tentativas de suicídio, sendo apenas meninos
nesta última. O Inquérito VIVA de 2007 registrou 59.544 atendimentos, dos quais
53.788 (90,3 %) foram devidos a causas acidentais e 5.756 (9,7 %) devido a
violências. Da totalidade dos acidentes, 19,9% ocorreram com crianças. Os
acidentes de maior proporção foram: quedas (5.540), predominante em meninos.
Seguida dos acidentes de transporte (1.225), choque contra objetos/pessoas
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(673), ferimentos com objetos cortantes (614) e queimaduras (285). Em 2009, no
Inquérito VIVA foram registrados 35.597 atendimentos por acidentes nos serviços
de urgência e emergência, que acometeram 6.897 crianças, 4.085 do sexo
masculino e 2.812 do sexo feminino. 792 estavam relacionados a acidentes de
trânsito e 3.692 à quedas. Demais acidentes registraram 2.223 atendimentos,
quantitativo inferior apenas aos atendimentos aos adolescentes (10 - 19 anos) e
aos jovens (20 - 29 anos). Em 2009, as violências foram responsáveis por 4.012
atendimentos. Destes, 2312 foram registrados em crianças, representando 6,1 %
do total. As crianças agredidas foram em maioria meninos, com 144 atendimentos
(5,5% do total de 2.915 indivíduos do sexo masculino de todas as faixas etárias),
já em meninas foram registrados 87 atendimentos (7,7 % do total de 1.097
indivíduos do sexo feminino de todas as faixas etárias). Conclusão: A
implantação do Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA) constitui
uma das principais iniciativas para o enfrentamento das causas externas no
contexto do Sistema Único de Saúde em todo o Brasil. Os acidentes domésticos,
que ocorrem principalmente com crianças, e cujos números são significativos,
podem ser prevenidos através de diversos fatores, a maioria simples, como por
intermédio da orientação familiar, de alterações físicas do espaço domiciliar e da
elaboração e ou cumprimento de leis específicas (por exemplo, as relativas a
embalagens de medicamentos, dos frascos de álcool e outras). Leis como a do
uso da cadeirinha e cadeiras adaptadas no transporte de crianças, que se
seguidas conduzirão à diminuição considerável de vítimas neste seguimento.
Após o levantamento dos dados, é imprescindível que se busque garantir o direito
à assistência adequada dirigida a esta faixa etária. Uma medida importante deve
ser a disponibilidade de equipe interdisciplinar que garanta o apoio médico,
psicológico e social necessário a essas vítimas e suas famílias. Deverão ser
estabelecidos serviços de referência para o atendimento dos casos de difícil
manejo nas unidades de saúde, tomando-se como exemplo os serviços de
atenção às vítimas de abuso sexual e suas famílias.

Nesse sentido, o VIVA

configura-se como elemento fundamental para impulsionar a vigilância das
causas externas e suscitar o desenvolvimento de ações voltadas para a
prevenção das violências e acidentes.
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COMPLICAÇÕES NA TERAPIA INTRAVENOSA EM PEDIATRIA:
QUAIS INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM SÃO PERTINENTES?
GUARESCHI APDF1
ALECRIM M2
SANTIAGO C2
STRUFALDI M2

Introdução: A história da utilização da via intravenosa (IV) para a
administração de drogas e soluções iniciou-se em 1628 devido à descoberta da
circulação sanguínea por Sir William Harvey. Porém, foi no ano de 1860 que
Florence Nightingale promoveu a abertura da primeira escola de enfermagem
onde enfatizava que os enfermeiros deveriam possuir conhecimentos sobre a
correta preparação, dosagem, administração, efeitos desejados e colaterais de
cada droga administrada. Na prática hospitalar a terapia intravenosa (TIV)
corresponde a um dos procedimentos mais utilizado envolvendo direta ou
indiretamente a atuação multidisciplinar. Os profissionais de enfermagem têm
grande responsabilidade com relação a TIV. Entretanto, as instituições de
saúde devem proporcionar a realização de educação permanente, tanto para o
preparo e administração de fármacos quanto na execução de intervenções de
enfermagem na ocorrência de extravasamento, a fim de aprimorar a habilidade
técnica e competência clínica da equipe, propiciando a segurança do
profissional e do paciente. A pediatria requer maior administração de
medicamentos IV comparado à administração no adulto que possui outras vias
de administração (oral e intramuscular). E ainda no público pediátrico há a
inadequada ingesta da quantidade necessária de fluidos, eletrólitos, vitaminas
ou calorias sendo necessária a utilização da nutrição parenteral (NPP). As
1
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soluções endovenosas contínuas são realizadas em ambientes hospitalares. A
hospitalização é identificada pela criança como algo desconhecido e quando
ocorre a punção venosa torna-se uma experiência difícil. Os dispositivos
utilizados na pediatria são: cateter intravenoso periférico, cateter central de
inserção periférica (PICC) e o cateter intraósseo nos casos de emergência. A
escolha do dispositivo venoso dependerá da duração da infusão e das
características individuais dos pacientes. Objetivo: Apresentar as intervenções
de enfermagem pertinentes com relação as complicações da terapia
intravenosa em pediatria e discutir o papel do enfermeiro neste contexto.
Metodologia: O presente estudo constitui-se de revisão bibliográfica com
artigos identificados através das bases de dados Medline, Lilacs, Pubmed,
Ebsco, Dedalus e Scielo. Foram utilizados artigos na íntegra, encontrados 28
sobre o tema de extravasamento de drogas, sendo que frente à escassez de
trabalhos com crianças optou-se pela seleção de alguns estudos realizados
com adultos que contribuíssem para responder aos objetivos deste estudo,
porém atentamos quanto aos aspectos em comum entre as duas faixas etárias.
Com isso, após leitura criteriosa dos textos, foram selecionados 08 artigos que
continham além dos descritores pesquisados enfoque na assistência de
enfermagem. Critério de exclusão: artigos que não possuíam foco na
assistência de enfermagem. O material foi submetido à análise de conteúdo,
modalidade temática através da ordenação dos dados que consta de leitura e
organização do material e sua classificação inicial segundo os seguintes
critérios: quanto ao tipo de ação desenvolvida; quanto ao desenho
metodológico empregado e quanto ao ano de publicação. Através da análise
elaborou-se um quadro demonstrativo das pesquisas realizadas sobre a
assistência prestada nos casos de extravasamento de medicações na clientela
pediátrica; foram registrados os objetivos das pesquisas para conhecer as
intervenções mais adotadas e quais foram utilizadas por cada autor.
Posteriormente, foram descritas as intervenções de Enfermagem com relação
aos achados do objeto de estudo. Resultado: Apesar dos benefícios
terapêuticos da terapia IV, algumas desvantagens foram relacionadas pela
literatura, como por exemplo, a falha em uma infusão que pode ocasionar
flebite, infiltração/extravasamento, obstrução ou saída acidental do dispositivo.
Os principais sinais e sintomas encontrados na literatura relacionados ao
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extravasamento vascular periférico foram: dor, eritema, edema local,
diminuição ou ausência do retorno venoso, podendo levar à infecção, à
deformação, à lesões cutâneas, subcutâneas e estruturas mais profundas
como músculos, nervos e tendões, principalmente pela toxicidade da droga
administrada. Como consequência ocorrerá a hospitalização prolongada do
paciente e altos custos serão gerados para o hospital. As drogas vesicantes
são as responsáveis pelas reações mais graves, pois provocam irritação
intensa com formação de vesículas e necrose tecidual quando infiltrados fora
do vaso sanguíneo. E as irritantes, quando extravasadas, provocam reação
cutânea menos intensa, como dor e queimação e sem necrose tecidual. Os
medicamentos mais administrados por TIV em crianças descritos nos artigos
foram: metilpredinosolona, vancomicina, furosemida, ranitidina, penicilina,
amicacina, midazolan, fentanil, ceftriaxone, cefalotina, oxacilina, ampicilina e
metronidazol. De acordo com o Centers for Disease Control não é
recomendado uma rotina de troca do local de punção venosa em crianças, por
ser um grupo de pacientes de difícil acesso venoso nos quais as veias
puncionadas devem permanecer com o mesmo cateter, exceto na ocorrência
de falha infusional, porque a remoção preventiva do mesmo pode trazer mais
prejuízos do que benefícios. Dentre os cateteres utilizados em pediatria,
destaca-se o PICC. No Brasil, a atribuição da competência técnica e legal do
enfermeiro para exercer a prática de manipulação do cateter PICC foi definida
na Resolução n° 258/2001 do Conselho Federal de Enf ermagem. A prevenção
é fundamental e depende da habilidade, conhecimento e assistência do
profissional. Um dos cuidados na administração da medicação é a aplicação
correta da técnica de punção venosa e da técnica preconizada da lavagem das
mãos, como a realização de curativo e fixação do cateter onde estes reduzirão
a transmissão de microorganismos. Como alguns PICC são fixados por
curativos e não são suturados na pele pode levar a infiltração por tração, ou
seja, o cateter deixa de ter localização central e passa a ser periférico, cabendo
ao enfermeiro a adequada observação. Para a utilização segura do PICC, o
calibre deve ser definido pelo profissional, através da anatomia da criança,
peso e a idade. O exame radiológico é o recurso de imagem de confirmação do
posicionamento adequado do cateter após sua inserção, sendo uma medida de
segurança para o profissional e para o paciente. Outro método preventivo é a
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lavagem dos cateteres (flush) onde é fundamental para prevenir a formação de
coágulos e fibrina e consequentemente a obstrução do cateter, reduzindo
assim a interação entre fármacos e garantindo a permeabilidade do cateter
para infusão de drogas. Portanto, o enfermeiro deve ter conhecimento sobre a
droga

a

ser

administrada:

conservação,

validade,

estabilidade

e

compatibilidade da mesma principalmente quando a criança for incapaz de se
comunicar (devido a idade ou condição clínica). O enfermeiro antes de
puncionar deve proporcionar um ambiente de cuidado humanizado, orientar a
criança a expressar qualquer queixa referente à administração da droga, tais
como: sensação de dor, alteração da cor e queimação no local da inserção
pelo qual está sendo administrado o fármaco, para que assim seja possível a
intervenção precoce na ocorrência de extravasamento. A escolha apropriada
do local da infusão é a primeira alternativa para a prevenção, o melhor sítio de
inserção para administração de drogas vesicantes é o antebraço. É
recomendado o uso de curativos transparentes, que permitam a visualização
da cânula assim reduzindo os eventos adversos e o uso de talas de
imobilização com critérios bem definidos, diminuindo a saída acidental do
cateter evitando a infiltração. Se surgirem sinais de infiltração estes serão
anotados e a infusão será interrompida imediatamente. Alguns antídotos
demonstrados na literatura para tratar o extravasamento são: fentolamina que é
vasodilatadora e utilizada até 12 horas após a constatação do extravasamento;
nitroglicerina que trata o extravasamento de dopamina realizando a
vasoconstrição e cessando a isquemia; hialuronidase que degrada o ácido
hialurônico aumentando a permeabilidade do tecido difundindo a droga
extravasada; compressas frias e quentes dependendo da droga utilizada;
tiossulfato sódico único antídoto indicado pela Sociedade dos Enfermeiros
Oncológicos e Dexzaroxane, indicado para extravasamento de antraciclina e
administrado até 6 horas do evento e a lavagem com soro fisiológico.
Conclusão: A revisão bibliográfica apresentada neste estudo mostrou que a
infiltração/extravasamento

ocasionada

pela

infusão

de

drogas

irritantes/vesicantes pode ser prevenida e diagnosticada precocemente através
da assistência de enfermagem de maneira preventiva através da observação
durante todo o tratamento infusional, conhecimento técnico científico e ações
educativas. E quando já instalado o extravasamento, a equipe de enfermagem
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atuará com intervenções medicamentosas segundo prescrição médica e com
ações não farmacológicas, com a possibilidade da associação de ambas,
visando a integridade e qualidade de vida do paciente pediátrico.
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COMPREENDENDO O SIGNIFICADO DE ESTAR HOSPITALIZADO
NO

COTIDIANO

DE

CRIANÇAS

E

ADOLESCENTES

COM

DOENÇAS CRÔNICAS
Luz JH 1
Martini JG 2
Rocha PK 3

RESUMO: O presente estudo trata de uma Pesquisa Convergente Assistencial de
abordagem qualitativa, cujo objetivo geral foi compreender o significado de estar
hospitalizado no cotidiano de crianças e adolescentes com doenças crônicas,
tendo como objetivos específicos: Conhecer o cotidiano da hospitalização de
crianças e adolescentes com doenças crônicas; Identificar os significados que as
crianças e os adolescentes atribuem ao cotidiano da hospitalização a partir de
desenhos e refletir sobre os significados encontrados inter-relacionando-os com a
prática de cuidado em enfermagem pediátrica. O Interacionismo Simbólico foi o
referencial teórico que apoiou toda a trajetória da pesquisa desenvolvida no
segundo semestre de 2008, no Hospital Infantil Joana de Gusmão, situado em
Florianópolis – SC. Essa instituição foi escolhida por ser o local no qual trabalha
uma das pesquisadoras e de onde surgiram as indagações no que diz respeito à
doença crônica e ao cotidiano da hospitalização infantil. Os sujeitos participantes
foram uma criança com leucemia e três adolescentes, sendo dois com
insuficiência renal crônica e um com osteogênese imperfeita, que vivenciam o
cotidiano da doença crônica e da hospitalização. A escolha dos sujeitos incluiu os
1
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seguintes critérios: ser criança e adolescente na faixa etária de 7 a 16 anos,
vivenciar a doença crônica (com histórico de pelo menos uma internação
anterior), aceitar o convite feito para participar da pesquisa, bem como a
concordância dos seus responsáveis, após conhecerem os objetivos e os
aspectos éticos assumidos, finalizando com assinatura dos termos de
consentimento livre e esclarecido. A metodologia foi seguida pela trajetória da
Pesquisa Convergente Assistencial que se dá em cinco fases: concepção,
caracterizada pelo início da pesquisa, quando aborda os aspectos relacionados
ao problema de pesquisa, a questão norteadora, o referencial teórico e a revisão
de literatura; instrumentação quando traz as decisões metodológicas, ou seja, a
escolha do espaço físico, dos participantes, bem como das técnicas para a
obtenção e análise das informações; perscrutação quando destaca as estratégias
para a obtenção das informações; análise e interpretação quando compõem
consecutivamente o processo de apreensão, síntese, teorização e transferência.
A coleta de dados foi realizada através do processo de interação em enfermagem,
que integra quatro momentos; Conhecendo o cotidiano e as interações: foi nesse
momento, que se tiveram os primeiros contatos com os possíveis sujeitos
participantes, através do convite para tomar parte na pesquisa. Assim, tendo em
mente os critérios de inclusão dos sujeitos, passava-se pelas unidades de
internação, identificavam-se os possíveis participantes e faziam-lhes o convite.
Confirmado o interesse em participar, dava-se início ao processo de interação
propriamente dito, onde se entregava o consentimento livre e esclarecido para os
responsáveis assinar, mediante a explicação sobre os objetivos e os aspectos
éticos assumidos, e marcava-se o próximo encontro que podia acontecer nas
unidades de internação, ou na “salinha” (preparada para receber os participantes
do estudo), de acordo com a disponibilidade de cada um; definindo a situação do
cotidiano e do cuidado: foi o momento que deu continuidade ao processo de
interação, através de um bate papo, ou seja, de uma conversa informal,
denominada “intimidade” onde se buscou conhecer outros aspectos relacionados
às interações e ao cotidiano da doença crônica e da hospitalização de cada um
dos sujeitos; propondo e realizando o cuidado: foi o momento em que se buscou
definir com os sujeitos participantes, os significados que eles atribuem ao
cotidiano da hospitalização e do cuidado. Nessa etapa, foi solicitado para que eles
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fizessem dois desenhos, intitulados respectivamente: A primeira imagem do HIJG
e quem cuida de mim no hospital e como eu vejo essas pessoas. Destaca-se que
para os desenhos, foram disponibilizadas folhas coloridas, lápis preto, borracha,
réguas, lápis de cor, lápis de cera, canetas hidrocor e colas coloridas. Após o
desenho, conversava-se sobre o que foi desenhado, isto é, eles descreviam os
desenhos e ao término da descrição, faziam-se os questionamentos que se
julgava necessário; repensando sobre o cotidiano e o cuidado: foi o momento que
finalizou o processo de interação, onde se repensou sobre a prática de cuidado e
o cotidiano da hospitalização com os sujeitos participantes. Nessa etapa, foi
solicitado para que eles fizessem o desenho intitulado: Como eu vejo o HIJG hoje.
Da mesma forma, após o desenho, passava-se para a descrição dos mesmos e
aos questionamentos. Entretanto, essa etapa, trazia questões geradas a partir
das etapas anteriores com a intenção de fazê-los refletir sobre a primeira imagem
do HIJG e a imagem atual, bem como repensar sobre a prática de cuidado e o
cotidiano da doença crônica e da hospitalização. Nesse processo, utilizou-se
também a técnica de observação participante, baseada na escuta sensível e
tendo como estratégia o desenho infantil. Durante o processo de interação
reforçou-se a concepção, de que o desenho não foi apenas uma estratégia eficaz
que permitiu a expressividade das crianças e dos adolescentes em relação às
interações vivenciadas no cotidiano da sua hospitalização, mas, também,
possibilitou momentos agradáveis aos sujeitos, permitindo a expressão de seus
sentimentos, criatividade e imaginação, fazendo com que eles refletissem sobre
sua situação de saúde-doença e hospitalização de uma forma sensível. A análise
dos

dados seguiu quatro

processos: apreensão,

síntese,

teorização e

transferência. Ao analisar os significados encontrados, percebeu-se a sintonia
desses tanto com os pressupostos e os conceitos sensíveis trazidos pelo
Interacionismo

Simbólico,

quanto

com

os

aspectos

que

envolvem

o

comportamento e a resposta de crianças e adolescentes frente ao cotidiano da
doença crônica e da hospitalização. De tal modo que estar hospitalizado significa:
estar doente, longe de casa, exposto a procedimentos dolorosos, sentir tristeza,
sofrimento, nervosismo, ter vontade de chorar e responder com agressividade em
alguns momentos, ao mesmo tempo, em que significa ter possibilidades de
tratamento e cura, ser cuidado por enfermeiros, médicos, outros profissionais e

1548

pela família, fazer novas amizades, estar em reciprocidade com a natureza e
vivenciar “experiências agradáveis” através do cuidado, da paixão, do amor, da
felicidade e de brincadeiras. Dos significados encontrados, destacou-se a
capacidade da criança e dos adolescentes em reagrupá-los e transformá-los sob
o olhar da situação na qual estão inseridos, tudo isso, expressos através de seus
lindos desenhos, permeados de significados e lições de vida.

Descritores: Enfermagem pediátrica, Doença crônica, Hospitalização.
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COMPREENSÕES DE CRIANÇAS COM AIDS: TRATAMENTO
ANTIRRETROVIRAL E REVELAÇÃO DO DIAGNÓSTICO 1
Motta MGC2, Ribeiro RR3, Poletto PMB4, Silva MC5, Zimpel CC5

Introdução:

Apresentam-se

resultados

preliminares

do

estudo

intitulado

Tratamento Antirretroviral e Revelação do Diagnóstico: Compreensões de
Crianças com Aids e suas Condições de Vulnerabilidade6. Trata-se de uma
pesquisa com financiamento do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do
Ministério da Saúde/Brasil inserindo-se na linha temática de estudos sobre a
vulnerabilidade de crianças e adolescentes na região sul as DST/HIV/Aids e
estratégias de prevenção e tratamento. A relevância desta investigação é
conhecer a percepção de crianças e seus familiares e/ou cuidadores em relação
aos fenômenos da adesão ao tratamento antirretroviral e à revelação do
diagnóstico. Além disso, dar voz as pessoas que experienciam, cotidianamente, o
estar infectado pelo HIV e o viver com aids, pois estes poderão dar alguns dos
rumos e possíveis (re)estruturações as políticas públicas destinadas a esta
população que tanto necessitam para se tornarem mais eficazes e eficientes.
Desta forma, resultando no aperfeiçoamento de ações de cuidado e das políticas
assistenciais, educativas e preventivas no contexto do HIV/aids. Objetivo:
Compreender as concepções de crianças que vivem com aids acerca do
tratamento antirretroviral e da revelação do diagnóstico, e suas relações com as
vulnerabilidades individuais, sociais e programáticas. Metodologia: Trata-se de
um estudo exploratório e descritivo de cunho qualitativo. O local de realização do
1

Demais autores: Daisy Zanchi de Abreu Botene, Aramita Prates Greff, Edmundo Machado Cardoso, Maria do Carmo da
Rosa, Jeanine Porto Brondani, Luisa Fanzon Brun, Márcia Dornelles Mariot, Maria de Lourdes Rodrigues Pedroso, Anne
Alyucha Godinho.

2

Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora Associada da Escola de
Enfermagem da UFRGS. Pesquisadora CNPq, Líder do grupo de estudos no Cuidado a Saúde nas Etapas da Vida –
CEVIDA Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – UFRGS. E-mail: mottinha@enf.ufrgs.br

3

Enfermeira Pediatra. Professora Doutora do Departamento de Enfermagem Materno Infantil da Escola de Enfermagem da
UFRGS, Integrante do Núcleo de Pesquisa CEVIDA e do LEIFAMS. E-mail: riribe@adufrgs.ufrgs.br

4
Enfermeira Graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Membro do grupo de estudos no
Cuidado a Saúde nas Etapas da Vida - CEVIDA Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – UFRGS. E-mail:
paulampoletto@gmail.com
5

Acadêmicas de graduação em Enfermagem da UFRGS. Bolsistas da PROPESQ – UFRGS – Brasil.

6

CONVOCATÓRIA: Ministério da Saúde Programa Nacional de DST-AIDS Nº 4/2007 Chamada para seleção de pesquisas
nas áreas biomédicas, clínica, epidemiológica, social e comportamental em DST/HIV/AIDS na região sul.

1550

estudo foram instituições do município de Porto Alegre, a Organização NãoGovernamental (ONG) Mais Crianças e o Grupo de Atenção a Aids Pediátrica
(GAAP). O município de Porto Alegre – capital do Estado do RS – é referência
para o diagnóstico, acompanhamento e tratamento das pessoas que vivem com
DST e HIV/aids. As instituições foram selecionadas em virtude do reconhecimento
de seu trabalho junto à população de crianças e adolescentes acometidas pelo
HIV no município. Além disso, por representarem instituições destinadas ao apoio,
educação preventiva e assistência psicológica e sócio-econômica de crianças e
adolescentes, e suas respectivas famílias, que convivem com aids. Neste estudo,
foi considerada como população-alvo as crianças que vivem com aids que tinham
indicação para o uso do tratamento anti-retroviral e encontravam-se em idade
escolar (entre 7 e 13 anos incompletos), bem como seus familiares e/ou
cuidadores. Justifica-se a escolha das crianças em idade escolar considerando as
características do crescimento e desenvolvimento desta etapa evolutiva. As
crianças em idade escolar apresentam características relacionadas com o
desenvolvimento do pensamento operacional, com as operações concretas, com
a formação dos grupos, com as aquisições intelectuais e o conhecimento da
leitura e da escrita, sendo a fase em que se dá conta do mundo. Esta também é a
fase em que a relação pais e filhos torna-se mais realista e onde surgem as
responsabilidades mais aguçadas, marcadas pela entrada no mundo escolar 1. A
seleção dos participantes ocorreu a partir do contato com familiar/cuidador e em
mapeamento de como esta família se organiza para viver com a criança que
convive aids e como conduzem os diálogos e revelações referentes ao tratamento
e diagnóstico. A coleta das informações qualitativas ocorreu por meio de
entrevista semi-estruturada e oficinas de criatividade e sensibilidade. A entrevista
semi-estruturada realizada com o familiar/cuidador para obter informações sobre
aspectos de vida da criança, tais como o grau de instrução da criança, o grau de
parentesco, o tempo e forma de infecção, entre outros. Também foi realizada a
construção do genograma e ecomapa com o objetivo de conhecer a estrutura
familiar e a rede social de apoio destas crianças que vivem com aids. As oficinas
de criatividade e sensibilidade foram realizadas com as crianças e seus
familiares/cuidadores que possibilitaram uma aproximação significativa entre o
pesquisador e o pesquisado, por meio do envolvimento criativo com as vivências
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e experiências que propiciarão a análise e compreensão da problemática
estudada. As dinâmicas de criatividade e sensibilidade, que compõem o Método
Criativo Sensível proposto por Cabral (1999), privilegiam a participação ativa dos
sujeitos na busca da construção coletiva do conhecimento, associando a
realidade concreta e a expressão criativa, além de possibilitar ao grupo uma
interação dialógico-dialética. Outro aspecto relevante deste método é a
combinação entre ciência e arte, de espontaneidade e introspecção, de
criatividade e sensibilidade, de realidade concreta e expressão artística. Nas
oficinas foram desenvolvidas temáticas referentes à utilização de medicações, às
dificuldades/facilidades relacionadas ao tratamento anti-retroviral, às vivências do
processo saúde/doença, aos diálogos e caminhos que conduziram à revelação do
diagnóstico de aids à criança, entre outros assuntos que emergiram ao longo da
atividade. Para a análise das informações obtidas nas oficinas de criatividade e
sensibilidade junto às crianças que vivem com aids será utilizada a análise
temática proposta por Minayo (2004), uma vez que esta apresenta um enfoque
social relacionado aos fenômenos em estudo e que é constituída de três fases: a
pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e
interpretação. Para organização das informações utiliza-se o programa para
análise de dados qualitativos - QSR NVivo 8. Por se tratar de uma investigação
envolvendo seres humanos, foram assegurados os aspectos éticos e bioéticos de
pesquisa, obedecendo a Resolução número 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde – CNS, considerando questões como a livre participação do sujeito no
estudo. O referido estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética das instituições
envolvidas. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido além de contar com a
assinatura do responsável pela criança apresentou o Assentimento da criança
para a participação do estudo. Resultados: Foram desenvolvidas seis oficinas
com as crianças e com os familiares/cuidadores, totalizando 17 crianças e 17
cuidadores distintos, porém alguns participaram de duas ou mais oficinas,
totalizando 27 participações. No momento, o estudo encontra-se na fase de préanálise das informações coletadas nas entrevistas e nas oficinas, ou seja,
organização das informações para uma interpretação, momento em que será
realizada uma leitura flutuante do conjunto dos materiais obtidos. A partir da
exploração destes materiais, busca-se os significados e os agrupamentos dos
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dados, surgindo os temas ou categorias que tem significação no contexto do
objetivo da investigação. A última etapa será constituída da análise e
interpretação dos resultados obtidos, utilizando-se do referencial teórico, bem
como as múltiplas facetas dos significados que emergem das percepções e
vivências dos indivíduos em seu contexto. Faz-se importante salientar que a
análise dos dados será realizada contrastando os achados com a literatura
existente e pertinente às temáticas em foco. Os resultados preliminares apontam
a relevância da revelação do diagnostico para o cuidado à saúde de crianças que
vivem com HIV/aids, para uma etapa sensível do desenvolvimento humano na
idade escolar, além das repercussões para processo terapêutico. Conclusões
Preliminares: Constata-se a necessidade de programas de saúde que privilegiem
o acompanhamento sistemático das famílias e das crianças que vivem com aids,
levando

em

conta

suas

peculiaridades,

bem

como

sua

situação

de

vulnerabilidade. Também observa-se que os profissionais de saúde ocupam um
espaço privilegiado, considerando que media o saber científico junto aos
familiares/cuidadores, ampliando a sua responsabilidade no processo de cuidar.
O

cuidado

profissional

perpassa

o

mundo

da

criança/adolescente

e

família/cuidador que vivencia uma doença como HIV/aids que apresenta um
caráter de cronicidade. Descritores: Anti-retrovirais, criança, HIV/aids.
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COMUNICAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CRIANÇAS E
FAMÍLIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Silva TONI, Lemos NRFII, Balieiro MMFGIII, Pettengill MAMIV
1

Introdução: A comunicação é um processo essencial nas relações humanas
envolvendo pacientes, suas famílias e profissionais(1-3), sendo considerada
relevante para o processo de cuidar em uma perspectiva humanística. A
hospitalização de uma criança é uma situação que desorganiza a família como
um todo provocando uma crise e gerando sofrimento, pois a família vivencia o
enfrentamento de uma nova condição. Nesse momento é essencial o
estabelecimento de uma comunicação entre a equipe e família para que haja seu
empoderamento

(3)

. Nesta vivência a família pode bloquear a escuta do

significado das palavras e buscar pistas comunicacionais no aspecto analógico da
comunicação, ou seja, em gestos, posturas, observação dos comportamentos da
equipe de saúde, privilegiando, de certo modo, a forma como é passada a
informação e não o seu conteúdo. A filosofia do Cuidado Centrado na Família

(4)

tem como um dos seus pressupostos a informação compartilhada, obtida quando
os profissionais de saúde comunicam e dividem as informações úteis de maneira
completa e imparcial com os pacientes e a família; e estes recebem informações
acuradas, no momento oportuno, a fim de efetivar a participação no cuidado e na
tomadas de decisão. Uma comunicação efetiva permite uma negociação entre
famílias e profissionais de saúde, especialmente, enfermeiros que devem ser
capacitados para captar e interpretar as mensagens emitidas, buscando
compreender as particularidades de cada indivíduo, a fim de estabelecer um
relacionamento de confiança e benefícios mútuos Questiona-se como se
configura a comunicação entre equipe de saúde, criança e família nas unidades
pediátricas em nosso contexto? Quais elementos são considerados relevantes
i
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pelos profissionais e família para facilitar o processo de comunicação com a
família? Objetivo: Identificar na literatura as características do processo de
comunicação entre família e equipe de saúde em unidades pediátricas brasileiras.
Método: Revisão Integrativa da Literatura, realizada em bases de dados da
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Lilacs, Medline, Scielo e BEDENF, com os
termos família, comunicação, relações profissional-família e enfermagem
pediátrica. Adotaram-se como critérios de inclusão artigos publicados na língua
portuguesa, no período de 2000 e 2010 e com o foco na comunicação equipe de
saúde e família em unidades pediátricas no Brasil. A indisponibilização do artigo
na íntegra foi considerado como critério de exclusão do mesmo. A amostra final
foi constituída de 10 artigos. Para a análise dos dados foi realizado Análise
Qualitativa de Conteúdo

(5)

. Em um primeiro momento todos os artigos foram lidos

na íntegra, a seguir foi realizado um fichamento de cada artigo, extraindo
informações sobre sua procedência, objetivo, método, resultados e conclusões.
Após foi realizado o agrupamento dos dados relativos à comunicação em
categorias, considerando as similaridades e divergências . Ao final foi realizado
uma síntese de cada categoria. Resultados: Foram identificadas três categorias
temáticas: elementos da comunicação efetiva; valorização de termos técnicos
pela equipe de saúde; valorização da comunicação não verbal pela família. A
categoria elementos da comunicação efetiva se refere aos aspectos da
comunicação que a família e os profissionais elencam como relevantes, sendo o
respeito e a singularidade pontos de partida para um relacionamento de
reciprocidade e solidariedade entre os indivíduos. A disponibilidade para a família
e o envolvimento foram apontados como fundamentais para o estabelecimento de
confiança. Considera-se comunicação efetiva quando ocorre o esclarecimento de
dúvidas, informações sobre a doença e sobre estado geral do paciente. Mães de
recém-nascidos prematuros internados em unidade de terapia intensiva neonatal
valorizam o discurso dos profissionais de saúde quando realizado de forma clara
e detalhada, permitindo a compreensão do que está sendo dito. A equipe de
enfermagem e a família de crianças hospitalizadas consideram a comunicação
como uma ferramenta de orientação, esclarecimento de dúvidas, compreensão do
outro e acolhimento. Valorizam a inclusão da criança nesse processo de
comunicação, respeitando-a como ser de direito e com autonomia. Para o
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estabelecimento de uma comunicação efetiva é preciso haver aperfeiçoamento e
capacitação dos profissionais para o trabalho com crianças e famílias de forma
que haja parceria e envolvimento com a situação do outro. Em síntese foram
apontados a clareza, o uso de linguagem acessível aos pacientes e família, o
detalhamento e a qualidade das informações. Por outro lado, os aspectos
negativos de uma comunicação são observados quando há falta de calor humano
na interação, quando as informações são percebidas como obscuras e ocultas,
trazendo para a família a insegurança, medo, desesperança e angustia. Os
profissionais apontam a falta de comunicação efetiva como uma dificuldade que
permeia a relação entre equipe de enfermagem e o acompanhante de uma
criança hospitalizada. A categoria valorização pelos profissionais de saúde de
termos técnicos é caracterizada pela comunicação pautada em linguagem
científica, de difícil compreensão pela família, com supervalorização de
procedimentos técnicos ao invés da experiência vivida pela família no cuidado da
criança hospitalizada. Ao assumir uma linguagem técnica, o profissional afasta a
família com a

mecanização dos procedimentos técnicos, falta de diálogo e

ausência de empatia que dificultam o processo de comunicação tornando o
cuidado

à

criança hospitalizada

tecnicista.

.

A

categoria

valorização

da

comunicação não verbal pela família descreve aspectos buscados pela família na
atitude dos profissionais de saúde como o respeito, a atenção, a aceitação e a
empatia expressos na comunicação não verbal por meio de atitudes de
sensibilidade, gestos, toque e olhar, aspectos contemplados na assistência
holística e participativa. Conclusão: A análise revelou que há similaridade na
compreensão acerca dos elementos de uma comunicação efetiva, considerada
nos estudos como a base para sua concretização. Para que seja adequada é
preciso que as informações sejam transmitidas de forma clara, considerando o
tempo da criança e da família e entendendo o que o outro quer transmitir. As
famílias de pacientes pediátricos percebem que uma comunicação efetiva é
caracterizada por receber as informações e orientações de maneira objetiva,
satisfazendo suas necessidades de conforto e atenção, em linguagem acessível à
compreensão e com interesse e apoio evidenciados na linguagem não verbal dos
profissionais. É necessário valorizar a humanização da assistência e adotar
medidas eficazes de comunicação com informações periódicas sobre as
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condições do paciente que possibilitem uma relação simétrica, flexível e
colaborativa entre família e profissional. O processo de comunicação requer uma
reflexão e capacitação de profissionais de saúde para lidar com questões
peculiares. É imprescindível o investimento no ensino para uma melhor formação
e capacitação dos profissionais de saúde, incentivando a promoção de
seminários, workshops e oficinas de vivência, para que a comunicação se
estabeleça de acordo com os pressupostos da filosofia do Cuidado Centrado na
Família.
Referências:
1.Institute for Family Centered care. Partnering with patients and families to design
a patient and family- centered health care system: recomendations and promising
practices.2008.Disponível<http://www.familycenteredcare.orgpdf/Parteneringwithp
atientsandfamilies.pdf> Acessado em 25 de agosto de 2011.
2. Silva MJP. O papel da comunicação na humanização da atenção à saúde.
Revista Bioética. 2002, 10: 73-88.
3. Silva MJP. Comunicação tem remédio: a comunicação nas relações
interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola; 2002.
4. Institute for patient and family-centered care the core concepts of patient and
family-centered care. Disponível em: http://www.ipfcc.org/faq.html. Acessado em
02 de setembro de 2011.
5. Mayan MJ. An introduction to qualitative methods a training module for students
and professionals. Edmonton, International Institute for Qualitative Methodology,
University of Alberta, 2001.

DeCs: comunicação, relações profissional-família, enfermagem pediátrica.
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COMUNICAÇÃO VISUAL: UM INSTRUMENTO PARA UTILIZAÇÃO
DO PROTOCOLO INSTITUCIONAL DO PICC NEONATAL
Azevedo IM 1
Alves J 2
Bezerra AF 3
Gervásio SMD 4

Introdução: Os neonatos internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
(UTIN) necessitam de cuidados contínuos e de qualidade, pois convivem com
diversas terapias invasivas, estressantes e na grande maioria das vezes
dolorosas. Estes possuem uma rede venosa limitada e de difícil punção, a perda
do acesso venoso pode acarretar uma séria descontinuidade ao tratamento
medicamentoso e/ou comprometendo sua eficácia. Os avanços tecnológicos vêm
beneficiando os neonatos no que diz respeito a um acesso venoso seguro, o mais
utilizado é o PICC (peripherally inserted central catheter)

(1).

O PICC é um

dispositivo intravenoso inserido por uma veia periférica da extremidade e progride
por meio de uma agulha introdutora e com a ajuda do fluxo sanguíneo, até o terço
médio distal da veia cava superior ou da veia cava inferior quando inserido por
uma veia em membro inferior, adquirindo características de um cateter central,
podendo ter um ou dois lúmens

(2).

Esse dispositivo traz segurança na terapia

intravenosa, pois atinge a circulação venosa central e fornece ao paciente
qualidade na infusão de medicamentos e nutrição parenteral

(3).

Este cateter tem

menor risco de complicações, quando comparados a outros tipos de cateteres de
localização central. Para uma inserção precisa, manutenção e manuseio eficaz, é
necessário ter conhecimento, destreza e habilidade da equipe de enfermagem,
por meio desse conhecimento se reduz as ocorrências que comprometem sua
permanência

(4).

O procedimento de inserção do PICC poderá ser realizado por

enfermeiros graduados desde que tenham realizado o curso de habilitação. No

1,2
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Brasil a competência técnica e legal para o enfermeiro inserir e manipular o PICC
encontra- se amparada pela Resolução COFEN n.º 258, de 12 de julho de 2001, a
referida Resolução dispõe, textualmente, no artigo 1.º, que “é lícito ao enfermeiro
a inserção do Cateter Periférico Central”, e no artigo 2.º que o enfermeiro, para o
desempenho de tal atividade, deverá ter se submetido à qualificação e/ou
capacitação profissional(3,2,4). As ações da enfermagem em neonatologia devem
visar à humanização e a responsabilidade no cuidado, intervenções devem ser
fundamentadas na avaliação de saúde do neonato. O cuidado com o PICC
implica em uma avaliação contínua, gerando a necessidade de construir
protocolos para a sua inserção, manutenção, manuseio, pois muitas dificuldades
foram relatadas pelos enfermeiros referentes à qualificação profissional, falta de
rotinas e uma educação continuada fidedigna

(3).

A importância no conhecimento

do PICC pelos profissionais de enfermagem que atuam em UTIN é
imprescindível, pois manusear de forma inadequada o dispositivo pode acarretar
graves conseqüências ao neonato. A principal responsabilidade do enfermeiro
em uma UTIN é o cuidar. A comunicação visual faz parte desse cuidar, ela é uma
forma educativa de emitir informações tanto do enfermeiro para sua equipe,
quantas informações internas da UTIN. Os informativos devem ser claros, de
forma a chamar atenção, ter uma linguagem acessível, para que o público alvo
possa ser atingido. Na área da saúde falta desenvolver informativos mais
objetivos e práticos, na forma de pesquisas, de modo a poder oferecer propostas
teóricas coerentes, que oriente novas ações

(5).

Objetivo: Desenvolver um

instrumento de comunicação visual para utilização do protocolo institucional do
PICC neonatal. Metodologia: A metodologia utilizada foi à textualização e
interpretação da revisão da literatura com relatos relacionados ao tema em ordem
cronológica e posteriormente categorizada de acordo com as temáticas propostas
no objetivo deste trabalho, permitindo sintetizar os conhecimentos construídos até
o momento. Foram utilizadas fontes pertinentes ao tema, como artigos de autoria
de profissionais e especialistas da área de saúde e enfermagem, selecionadas na
base de dados da Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) entre os anos 2001
a 2011. Foi desenvolvida uma placa informativa considerada um instrumento de
comunicação visual denominada “MEU PICC”. O material utilizado para confecção
desta foi, o poliestileno cristal de um milímetro de espessura, de tamanho 15x20
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centímetros. A fixação desta placa junto ao leito do neonato será por meio de uma
ventosa de borracha, sendo esses materiais de fácil higienização. As informações
contidas na placa orientam quanto ao o manuseio e a manutenção do PICC
sintetizando as ações propostas para os profissionais de enfermagem.
Resultado: Foram analisadas publicações na área de enfermagem neonatal para
fundamentação teórica e elaboração do instrumento de comunicação visual
denominada “MEU PICC” para a utilização do protocolo institucional do PICC
neonatal para os profissionais de enfermagem. As evidências teóricas e as
recomendações da literatura foram agrupadas neste instrumento em três etapas:
cuidados que devem ser prestados aos neonatos visando à redução do índice de
infecções quanto à manutenção e manuseio do PICC; cuidados que devem ser
evitados para redução de complicações e cuidados diários que devem ser
seguidos rigorosamente para uma assistência de enfermagem de qualidade.
Essas

ações propostas

quando aplicadas

rigorosamente prolongarão a

permanência do PICC. Conclusão: Este estudo nos possibilitou ampliar a
compreensão das dificuldades e necessidades de informação relacionada à
manutenção e o manuseio do PICC neonatal. Possibilitou-nos também, o
entendimento das dificuldades que a enfermeira encontra em sua prática diária,
pois o seu trabalho dentro de uma UTIN é sempre um desafio, pois requer
vigilância, habilidade, respeito e sensibilidade, porque o paciente que vai ser
atendido não fala é vulnerável e dependente da equipe de enfermagem que lhe
está prestando assistência. A comunicação visual é um instrumento que traz
segurança para o profissional cuidador e receptor. Enfatizamos a importância da
participação de todos os profissionais na utilização da comunicação visual por
meio da placa “MEU PICC” para um tratamento contínuo e de qualidade ao
neonato. As medidas descritas na placa visam minimizar o risco de infecção,
manutenção e manuseio incorreto, prolongando o uso do cateter até o fim do
tratamento, pois as ações da enfermagem devem visar à humanização e a
responsabilidade no cuidado. Acreditamos que é imprescindível a utilização da
placa como um instrumento somatório no protocolo institucional com normas da
utilização do PICC neonatal e juntamente com treinamento e capacitação dos
profissionais que atuam na UTIN. Espera se que este instrumento seja motivador
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de ações humanizadas ao neonato portador do dispositivo, facilitando as
informações quanto ao manuseio e manutenção.
Descritores: PICC , ENFERMAGEM, COMUNICAÇÃO.
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CONDIÇÃO DE SAÚDE DE UMA EQUIPE DE ENFERMAGEM ATUANTE EM
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA
Maia M1, Lopes M2
1 Especialista. Supervisora do Serviço de Educação Continuada do Hospital Infantil Darcy Vargas
2 Doutorando no Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Supervisor das
Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica do Hospital Infantil Darcy Vargas

Descritores: nível de saúde, equipe de enfermagem, unidades de terapia
intensiva

Introdução:
O trabalho na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) exige grandes
habilidades da equipe de enfermagem. Os profissionais, além de serem
corresponsáveis pela recuperação de crianças e de adolescentes em quadros
agudos e frequentemente instáveis, e do conforto físico e mental de seus
familiares, devem ter controle emocional e raciocínio rápido, a fim de trabalhar
em um ambiente de grande apreensão e sofrimento1,2,5.
Além dos aspectos que envolvem o cuidado dispensado aos pacientes, o
ambiente intensivo se torna insalubre aos profissionais, por se tratar de um
setor fechado, com ritmo de trabalho ininterrupto e extenuante, repleto de
equipamentos e de ruídos, acrescido da desproporção paciente/equipe2,3.
Somado a isso, as características das atividades da equipe de enfermagem,
que favorece a formação de vínculos com o paciente pediátrico, devido aos
contatos permanentes e prolongados, constituem situações geradoras de
estresse, podendo resultar em sofrimento psíquico2,4.
Considera-se importante avaliar as condições de saúde dos profissionais de
enfermagem atuantes em UTIP, uma vez que a mesma está relacionada aos
aspectos da vida, refletindo no ambiente de trabalho. Segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS), a definição de saúde envolve o “completo bem-estar
físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”.
Além disso, segundo a OMS, qualidade de vida (QV) é “a percepção do
indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores
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nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações”3.
Por se tratar de conceitos abstratos, subjetivos e por envolver os vários
aspectos da vida humana, tais como relações sociais, saúde, família, trabalho e
meio ambiente, torna-se necessária a investigação dos inúmeros fatores que
poderiam influenciar negativamente as condições de saúde dos profissionais
de enfermagem atuantes em UTIP. A maneira como estes profissionais lidam
com as situações adversas nocivas do ambiente intensivo, associada a outros
fatores, como extensa jornada de trabalho, péssimas condições de trabalho e
quantidades de pacientes desproporcionais à equipe, podem gerar sofrimento
psíquico e sensações ambíguas de sucesso e fracasso1,4,5. Os resultados
provocados pelas situações estressantes, relatados pela literatura, são:
alteração de sono, transtornos alimentares, despersonalização, cansaço,
fadiga, problemas de relacionamento, incapacitação temporária, absenteísmo e
aposentadorias precoces; culminando na dificuldade em cuidar dos
pacientes3,4,5.
Objetivo:
Avaliar as condições de saúde de uma equipe de enfermagem atuante em uma
UTIP de um hospital infantil público, de médio porte, na cidade de São Paulo
(SP).

Método:
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritiva e prospectiva realizada em
setembro de 2010, através da aplicação de dois questionários, sendo um para
levantamento de dados sociodemográficos e outro para avaliação da condição
de saúde, conhecido como Short-Form-36 (SF-36).
Foram convidados a participar da pesquisa todos os profissionais da equipe de
enfermagem atuantes na UTIP, independentemente do tempo de formação
profissional. Após explicação individual do objetivo, fornecida por um dos
pesquisadores, foi entregue envelope contendo os questionários e o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, sendo sugerido que preenchessem os
impressos no momento que lhes fosse mais conveniente.
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Após a devolutiva dos envelopes, todos os dados foram transferidos para uma
planilha do programa Microsoft Excel®, sendo calculadas as médias de alguns
dados demográficos. Os dados do questionário SF-36 foram transferidos para
uma planilha à parte e atribuídos valores que, após cálculos, foram agrupados
em domínios. As médias de cada domínio foram calculadas posteriormente.
O questionário sociodemográfico incluiu questões relacionadas a gênero,
categoria profissional, tempo de formação profissional, número de UTIP
atuantes e treinamentos recebidos. O questionário SF-36 tem sido utilizado
para avaliação da qualidade de vida (QV) em geral. Trata-se de um
questionário autoaplicável, de fácil administração e compreensão, composto
por 36 questões distribuídas em oito domínios, sendo capacidade funcional,
aspectos físicos, dor, estado geral da saúde, vitalidade, aspectos sociais,
aspectos emocionais e saúde mental. Os resultados de cada domínio variam
de 0 a 100, sendo que valores aproximados a zero são considerados de pior
estado geral de saúde, enquanto os aproximados a 100 equivalem ao nível
máximo de saúde. Não existe um valor único a ser atribuído como nota na
avaliação geral da QV do indivíduo, sendo necessária avaliação individual dos
domínios. A questão de número 2 não esteve inserida em nenhum domínio e
necessita de análise em separado, pois avalia as alterações de saúde
ocorridas no período de um ano.

Resultados:
Foram distribuídos 32 envelopes, sendo que 30 retornaram preenchidos e com
os TCLE assinados. Houve predominância do gênero feminino (n=27), médias
de 35 anos de idade, de oito anos de formação e de atuação em duas UTIP.
Vinte e cinco participantes responderam que tiveram algum tipo de treinamento,
sendo estágios (n=17), especialização (n=4), treinamento institucional (n=3) e
residência em enfermagem (n=1) os mencionados.
Os valores resultantes dos cálculos dos domínios do questionário SF-36 foram
distribuídos nos domínios. Embora não haja uma nota de corte para avaliação
da QV, os domínios, cujos valores mais se aproximaram do limite superior,
foram: estado geral de saúde (n=81), aspectos sociais (n=75), capacidade
funcional (n=72) e dor (n=71). Os domínios que apresentaram médias inferiores
estão relacionados à saúde mental (n=60), aos aspectos físicos (n=58), à
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vitalidade (n=57) e aos aspectos emocionais (n=53). A questão de número dois,
que compara a classificação de saúde atual com a de um ano atrás,
apresentou as opções: muito melhor agora (n=1), um pouco melhor agora
(n=2), quase a mesma coisa (n=2), um pouco pior agora (n=21) e muito pior
agora (n=4).

Conclusões:
Os resultados obtidos nesta pesquisa suscitam a reflexão sobre as condições
de saúde dos trabalhadores de enfermagem atuantes em UTIP. Os resultados
obtidos da aplicação do questionário SF-36 demonstraram haver maior
comprometimento nos aspectos psíquicos dos trabalhadores pesquisados.
Estes dados apontam para sinais de exaustão, principalmente a emocional, que
acomete profissionais que cumprem extensas cargas horárias de trabalho,
agravadas pelo contato direto com pessoas doentes, como os profissionais da
saúde, e que poderiam resultar em outras desordens, como a Síndrome de
Burnout2,5.
O ambiente intensivo pediátrico, embora proporcione condições insalubres de
trabalho, não pode ser responsabilizado globalmente pelas condições ruins de
saúde de todos os profissionais atuantes nele. As percepções de saúde e de
QV são individuais e envolvem inúmeros aspectos da vida do indivíduo que
ultrapassam o ambiente de trabalho. Isso desperta para a necessidade da
busca por alternativas individuais que possam proporcionar condições
prazerosas de vida de maneira global e que não estejam relacionadas somente
ao trabalho1,3.
Por outro lado, apesar das dificuldades, dos sofrimentos e do estresse que
envolvem o cuidado prestado às crianças graves, as médias de idade e do
tempo de formação, além do número de vínculos empregatícios, ajuda-nos a
compreender que a equipe pesquisada considera prazeroso o trabalho no
ambiente intensivo pediátrico. Sabendo das condições insalubres que a UTIP
proporciona e que podem repercutir na saúde física e mental de seus
trabalhadores, a adequação do quadro de funcionários e a adoção de
programas direcionados à valorização profissional, como promoção de cursos e
treinamentos, são exemplos de medidas que podem ser adotadas a fim de
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tornar o ambiente de trabalho prazeroso e que poderiam resultar em melhor
percepção de saúde pelos profissionais de enfermagem3,4,5.

Referências:
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CONDIÇÕES HEMODINÂMICAS DO RECÉM-NASCIDO DURANTE
TRANSPORTE PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA.
Meneses, MRR1
Andrade, NF2
Neiva, RC3
Silva, SAF4
Sousa, FGM5

Introdução: O transporte do recém-nascido (RN) crítico deve ser realizado
mediante estabilização do paciente antes do início do transporte propriamente
dito. O transporte inter-institucional acontece usualmente de instituições menos
para as mais especializadas, sendo iniciado após a adequada estabilização do
RN no hospital de origem, discutido e em comum acordo com a equipe do hospital
de destino e com vaga assegurada.

O objetivo do transporte é melhorar a

sobrevida e qualidade de vida do RN. Dentre os aspectos que deve receber
especial atenção durante o transporte inter-hospitalar do RN é garantir o calor e o
oxigênio necessários á manutenção do metabolismo e monitorização contínua
dos parâmetros vitais do RN, assim como o rigoroso controle da temperatura. Os
neonatos, particularmente os prematuros, por apresentarem superfície corporal
relativamente grande quando comparadas às crianças maiores apresentam
menor efetividade dos mecanismos de termogênese e de conservação da
1

Enfermeira Assistencial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Município de São Luís
– MA, Especialista em Terapia Intensiva , em Saúde da Família e Enfermagem do Trabalho,
Gerente de Enfermagem do Hospital pediátrico Dr. Odorico Amaral de Matos – Hospital da
criança, membro do Grupo de Estudo e Pesquisa na Saúde da Família, da Criança e do
Adolescente – GEPSFCA. E-mail: rurionmilena@hotmail.com
2
Enfermeira, Especialista em UTI e em Enfermagem do Trabalho, Instrutora do Núcleo de
Educação em Urgência do SAMU- São Luís. Docente da Faculdade Pitágoras e membro do
GEPSFCA.
3
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temperatura corpórea, além de serem mais suscetíveis à perda de calor. Por isso,
a incubadora de transporte deve ser sempre utilizada durante o transporte do RN
com o objetivo de manter o controle da temperatura, proporcionando maior
estabilidade hemodinâmica. Levando-se em consideração que o aumento da
mortalidade neonatal relaciona-se a uma diversidade de fatores, as condições do
transporte poderão reduzir ou aumentar estes riscos. Os membros da equipe
devem, coletivamente, ter habilidade e conhecimento para fornecer um nível de
cuidados adequados ás necessidades atuais e possíveis complicações do estado
do RN durante o trajeto.Recomenda-se que essas sejam compostas por pelo
menos um médico pediatra e um enfermeiro especializado em transporte de
recém-nascidos

de

alto

risco

ou,

na

falta

desses,

por

profissionais

(preferencialmente médicos e enfermeiros) habilitados para realização de
procedimentos e reanimação cardiorrespiratória. O objetivo da equipe é
proporcionar total assistência ao RN, fornecendo-lhe condições clínica de
transporte, desde seu recebimento até o hospital de destino. A utilização da
incubadora é imprescindível para o transporte do RN . A partir das afirmativas
questiona-se: quais as condições hemodinâmicas do recém-nascido transportado
pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)? Metodologia: trata-se
de estudo descritivo, exploratório, retrospectivo de base documental. Os dados
foram coletados por meio da consulta às fichas de atendimento do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência - Suporte Básico e Avançado - arquivadas no
serviço. Para guiar a coleta dos dados foi construído um roteiro de pesquisa
dando especial atenção às seguintes variáveis: tempo de vida da criança, peso,
sexo, temperatura, monitorização, uso de incubadora e o destino. Objetivos:
identificar as condições hemodinâmicas dos recém-nascidos transportados pelo
SAMU. Resultados: Os dados foram coletados diretamente das fichas utilizadas
pelo SAMU quando do transporte de crianças relativas aos meses de janeiro a
abril de 2011 envolvendo tanto o transporte de Suporte Básico como Avançado
em um total de 35 crianças transportadas pelo referido serviço para unidades de
saúde da capital que presta atendimento ao recém-nascido. Destes 40% (14) das
crianças foram transportadas pelo suporte Básico e 60% (21) pelo Suporte
Avançado. Do total dos recém-nascidos 60,0% tinham menos de 1 dia de vida e
17,1% entre 1 e 10 dias. Portanto, as intercorrências clínicas no recém-nascido
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prevaleceram no período logo após o nascimento. O fato de 60% dos recémnascidos terem sido transportados pelo Serviço Avançado sugere a complexidade
do quadro clínico destas crianças. Ressalta-se que 8,6% das crianças
transportadas não havia registro da idade. Quanto à variável sexo, 28,6% das
crianças transportadas eram do sexo feminino e 25,7% do sexo masculino,
havendo, portanto, ligeira prevalência do sexo feminino. O peso e a idade do
recém-nascido configuram-se como um dos principais indicadores para avaliação
da maturidade do recém-nascido e sugere condutas e intervenções clínicas e
terapêuticas. No entanto estes dados foram desconsiderados na atenção ao
recém-nascido quando do transporte dos mesmos considerando que 91,5% das
fichas não havia registro do peso. Das fichas com registro desta variável 2,8% dos
recém-nascidos pesava 1 kg e 5,7% entre 3 e 4 kg. O recém-nascido, em especial
o prematuro, tem o centro termorregulador pouco desenvolvido que aliado aos
quadros infecciosos acarretam severos quadros de hipotermia, sendo exigido no
cuidado a estas crianças, rigoroso controle da temperatura corporal acompanhada
de monitorização. No entanto, os resultados da pesquisa demonstraram que no
Suporte Básico nenhuma criança teve sua temperatura avaliada. No Suporte
Avançado em 8,6% dos recém-nascidos a temperatura foi aferida no início do
transporte e em 91,4% dos registros não havia essa informação. No Suporte
Avançado 57,1% das crianças foram transportas com monitorização. Do total de
recém-nascidos transportados pelo SAMU 62,8% tiveram como destino serviços
de saúde de alta complexidade no município contra 22,8% de média
complexidade. Em 14,4% das fichas não havia registro do destino das crianças.
Conclusões: O transporte neonatal é um cuidado que complementa todos os
cuidados intensivos que o recém-nascido de risco necessita para sobreviver à
vida extra-uterina e para minimizar os danos físicos e neurológicos. Portanto, a
monitorização contínua dos parâmetros vitais do recém-nascido se constitui um
dos cuidados primordiais neste evento, em especial o controle da temperatura e
conseguinte intervenções para manter o recém-nascido aquecido. Por menor que
seja o tempo do transporte o cuidado durante essa ação deve ser revestida de
rigorosa atenção. Cabe ao Enfermeiro a assistência planejada e adequada ao
recém-nascido antes, durante e após transporte inter-hospitalar. Ressalta-se que
o trabalho de transporte do recém-nascido exige atuação em equipe por meio de
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ações e intervenções multidisciplinares e complementares. Esta condição sugere
que a equipe tenha habilidades técnicas e cientificas para garantir o suporte de
materiais e equipamentos, assim como de intervenção diante de quaisquer
situações de forma a assegurar a manutenção da homeostase durante a remoção
do RN. Vale ressaltar a ausência e a qualidade dos registros realizadas pelos
profissionais de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
quando do transporte do RN. Pode-se inferir que durante o processo do
transporte algumas intervenções são realizadas, no entanto, não são feitos os
registros das referidas intervenções. Sugere-se discutir esses aspectos junto a
coordenação do serviço no sentido de qualificar tanto o transporte como os
registros.
Referências:
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Assistência ao Recém-Nascido.
Brasília, 1994.
GUINSBURG,R.;ALMEIDA,M.F.B. Transporte Neonatal. p.19-24,In: DINIZ, E.M.A.
Manual de Neonatologia. São Paulo, Revinter,1993.
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CONHECENDO PARA INTERVIR: CLASSIFICAÇÃO DOS ÓBITOS
MATERNO E INFANTIS OCORRIDOS EM MARACANAÚ/CE.

Câmara S C1, Cabral R L², Francelino M V³, Silva C F 4, Viana M M C5

Introdução: Conceitua-se mortalidade infantil como sendo todos os óbitos de
crianças menores de 1 ano ocorridos em determinada área em dado período de
tempo As taxas de mortalidade infantil vêm apresentando declínio contínuo no
Brasil devido, principalmente às ações de saneamento básico, ampliação do
acesso e qualidade da assistência

pré-natal e parto. Além de ser

reconhecidamente um indicador clássico de saúde, por refletir as condições sócioeconômicas e ambientais da população, a mortalidade infantil é também
considerada evento indicador da facilidade de acesso e da qualidade dos
serviços. Apesar do declínio observado no Brasil, a mortalidade infantil
permanece como uma grande preocupação da Saúde Pública. Os níveis atuais
são considerados elevados e incompatíveis com o desenvolvimento do País. A
taxa atual (19,3/1000 nascidos vivos) é semelhante a dos países desenvolvidos
no final da década de 60, e cerca de três a seis vezes maior do que a de países
como o Japão, Canadá, Cuba, Chile e Costa Rica, que apresentam taxas entre 3
e 10/1000 nascidos vivos. Entre 2000 e 2007, 443.946 crianças menores de um
ano de idade morreram no Brasil. No Nordeste, foram 144.003, e na Amazônia
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Legal (incluindo o Maranhão), 76.916. No Ceará, de 2000 a 2007, morreram
24.121 crianças menores de um ano de idade. A Taxa de Mortalidade Infantil
(TMI) no Estado mantém a tendência de declínio, chegando a 16,2 óbitos por
1.000 nascidos vivos em 2007 e 15,8 em 2008. O decréscimo, nos últimos anos,
da TMI deve-se à redução importante da mortalidade pós-neonatal - ocorridas
entre 28 dias a 11 meses e 29 dias de idade, particularmente as causadas por
pneumonia e diarréia. As causas perinatais continuam responsáveis por mais de
50% dos óbitos de menores de um ano de idade, no entanto, esses coeficientes
poderiam ser reduzidos, considerando-se o perfil de mortalidade e a possibilidade
de se evitar o óbito nas diversas etapas do processo de adoecimento dessas
crianças. Essas mortes evitáveis, além de serem considerados eventos sentinela
para avaliar a qualidade da assistência, são chamados óbitos desnecessários ou
ainda óbitos consentidos. O critério de classificação das doenças e dos óbitos
infantis como evitáveis ou não, tem como objetivo o acompanhamento de
determinadas causas que podem ser significativamente reduzidas através de
medidas quase sempre simples e de baixo custo. Conhecer o comportamento dos
grupamentos de causas evitáveis, permite uma análise mais profunda da
situação, propiciando maior conhecimento do dinâmico processo que tem
assumido a mortalidade infantil nos últimos anos e fornecendo subsídios para se
planejar ações mais eficazes. Algumas classificações de evitabilidade têm sido
utilizadas para análise dos óbitos infantis e fetais de acordo com a possibilidade
de sua prevenção, com enfoque nas mortes causadas por problemas
potencialmente tratáveis. O objetivo é esclarecer e visualizar, de forma
sistematizada, a contribuição de diferentes fatores que contribuem para a
mortalidade infantil e fetal e avaliar a efetividade dos serviços. As iniciativas de
investigação de óbitos datam do início do século XX com a organização dos
Comitês de Morte Materna nos Estados Unidos. Diversas experiências no mundo
apontam a estruturação de comitês de mortalidade e investigação de óbitos como
uma estratégia importante para a compreensão das circunstâncias de ocorrência
dos óbitos, identificação de fatores de risco e definição das políticas de saúde
dirigidas à redução da mortalidade materna e infantil. A terceira meta do Pacto
pela Vida estabelece que os Estados, Regiões e Municípios devem pactuar ações
para reduzir a mortalidade materna, a neonatal e a infantil. As iniciativas para
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redução dessas taxas apontam para a estruturação de comitês de mortalidade
infantil e materno (CMMI) como uma importante estratégia que possibilita a
compreensão das circunstâncias de ocorrência dos óbitos e identificação de
fatores de risco a fim de contribuir para a definição de políticas de saúde dirigidas
à sua redução. Maracanaú/CE, município da região metropolitana tem a
Estratégia Saúde da Família como modelo de organização da atenção primária à
saúde com cobertura de 94% e implantou o CMMI no ano de 2010 que conta com
o envolvimento de profissionais da rede básica, comprometidos com melhorias no
sistema de saúde local, sobretudo nas ações de cuidado materno-infantil.
Segundo dados do Sistema de Informação de Nascidos Vivos e Sistema de
Informação sobre Mortalidade, no ano de 2009 as taxas de mortalidade infantil e
materna no município foram de 7,5/1000 e 116,5/100.000, respectivamente.
Objetivo: O presente estudo pretende elucidar as principais causas de óbitos
maternos e infantis de residentes em Maracanaú ocorridos no ano de 2010 cujos
dados tenham sido submetidos à apreciação do Grupo Técnico do CMMI.
Metodologia: Estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa no
qual foram classificados os óbitos como “evitáveis” ou “inevitáveis” de acordo com
a classificação da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE),a
qual tem sido utilizada para o óbito infantil no Brasil e propõe oito grupamentos
de causas que se baseiam na causa básica do óbito infantil, de acordo com a
Classificação Internacional de Doenças durante o referido ano. Foram realizadas
10 reuniões para a análise de 18 óbitos infantis e fetais além de 01 óbito materno,
perfazendo um total de 49% e 100% de óbitos analisados, respectivamente.
Resultados: A análise permitiu classificar 83% dos óbitos infantis como
“inevitáveis”, 17% como “evitáveis” e “evitável” o único óbito materno. Dentre as
causas de morte evitáveis destacam-se: anoxia intra-uterina e disritmia cardíaca
neonatal nos óbitos infantis e infecção puerperal para o óbito materno. Os
resultados revelam que a menor proporção de óbitos infantis e o único óbito
materno eram passíveis de prevenção. Conclusões: Os óbitos infantis evitáveis,
mostram-se

como

conseqüência

de

fatores

sócio-econômicos,

culturais,

biológicos e pela deficiência nos serviços de saúde, precisando de intervenções
estruturais na melhoria de condições de vida e nas políticas de saúde voltadas à
saúde materno infantil, sendo necessário, portanto, esforço especial e
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mobilização dos gestores e das equipes de saúde para a identificação do óbito
infantil e fetal, qualificação das informações e incorporação da avaliação dos
serviços de saúde para melhoria da assistência. A responsabilização e o
compromisso dos serviços de saúde sobre a população de sua área de
abrangência e, neste caso, sobre a morte de uma criança, devem fazer parte do
cotidiano dos serviços de saúde, com o propósito de se identificar os problemas,
as estratégias e medidas de prevenção de óbitos evitáveis, de modo que o País
diminua as desigualdades nas taxas de mortalidade e alcance melhores níveis de
sobrevivência infantil. Que os Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal são
importantes instrumentos de gestão que permitem avaliar a qualidade da
assistência à saúde prestada à gestante, ao parto e ao nascimento e à criança no
primeiro ano de vida, para subsidiar as políticas públicas e as ações de
intervenção, de modo a prevenir novas ocorrências.

Referências: 1.MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde.
Pacto Nacional pela redução da Mortalidade Materna e Neonatal. Brasília, DF:
Ministério da Saúde, 2004. 2. Ortiz LP. Agrupamento das causas evitáveis de
morte dos menores de um ano segundo critério de evitabilidade das doenças. São
Paulo: Fundação SEADE;. 2000. Mimeo. 3. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria
de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Manual de vigilância
do óbito infantil e fetal e do Comitê de Prevenção do óbito Infantil e Fetal. 2ª
ed. – Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009, 96p. (Série A. Normas e Manuais
Técnicos).

Descritores: Mortalidade Infantil, Morte Fetal, Mortalidade Neonatal
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CONHECIMENTO DAS MÃES SOBRE O TESTE DO PEZINHO
Napoleão, AB 1
Sodré, RAP 2
Pereira, JR 3
Araújo, RJP 4
Mesquita, MCM 5

Introdução: A triagem neonatal é um exame laboratorial que consiste na punção
do calcanhar do bebê para poder adquirir amostras de sangue, que são colhidas
em um papel filtro, o Teste do Pezinho, que visa detectar precocemente doenças
congênitas que, se forem tratadas a tempo podem evitar seqüelas graves como a
deficiência metal (SALLES; SANTOS, 2009). De acordo com a Sociedade
Brasileira de Triagem Neonatal (2007) as patologias que podem ser triadas pelo
Programa Nacional de Triagem Neonatal (PTNT) são: Fenilcetonúria (PKU),
Hipotiroedismo Congênito (HC), Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC), Fibrose
Cística (FC), Anemia Falciforme e outras Hemoglobinopatias.A incidência isolada
de cada uma das doenças metabólicas é pequena, por se tratar de doenças com
herança autossômica recessiva. No entanto, se forem contabilizados os dados,
existem em média 500 distúrbios conhecidos, tornando a freqüência mais
expressiva, de aproximadamente 1/5000 nascidos vivos. Deve ser considerado
que os números baixos podem representar, não só a raridade dos distúrbios,
como também a subestimação de seu diagnóstico (HUSNY; CALDAT, 2006).
Aconselha-se realizar o teste entre o terceiro e o sétimo dia de vida do recém
nascido. Antes desse prazo os resultados não são muitos precisos ou até mesmo
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confiáveis e quando for a partir do prazo correto esse exame deve ser feito o mais
rápido possível. Se os resultados estiverem alterados, o laboratório deve acionar
no posto de coleta, para que localize a família do RN (recém-nascido) que deverá
tornar a fazer os exames para confirmar (BRASIL, 2004). Todos os bebês têm
direito à prevenção do retardo mental e outras afecções oferecidas pelo PNTN
através do teste do pezinho, sendo este gratuito e obrigatório. Para que exista
eficácia na prevenção é importante que as amostras de sangue sejam coletadas
corretamente. Por isso, as unidades, e as instituições buscam identificar e
analisar os erros oferecidos nas coletas, acreditando que a solução esteja na
educação continuada e permanente dos profissionais de enfermagem, que
realizam o procedimento da coleta de sangue (SILVA; ZAGONEL; LACERDA,
2003). Entre os principais objetivos do programa, destacam-se a busca da
cobertura de 100% dos nascidos vivos e a definição de uma abordagem mais
ampla da questão, decidindo então que, o processo de triagem neonatal ocorra
em varias etapas como: realizar o exame laboratorial, reconvocar os casos
suspeitos, confirmar o diagnóstico, tratamento e acompanhar pacientes num
banco de dados nacional (BRASIL, 2004a).A partir da implantação do PNTN, os
dados puderam ser aproveitados na realização de estudos epidemiológicos e nos
projetos estatísticos, visando assim á melhoria na qualidade do programa ou
estabelecimento de novas estratégias. O PNTN abrange as estruturas públicas
dos três níveis de governo: municipal, estadual e federal, onde proporciona uma
mobilização ampla em torno das ações que estão relacionadas à Triagem
Neonatal como um Programa de Saúde Pública no Brasil (CARVALHO, 2003). O
laboratório da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São
Paulo, foi o pioneiro na implantação do Teste do Pezinho na América Latina, é o
maior laboratório de triagem neonatal credenciado pelo Ministério da Saúde, já
examinou mais de 12 milhões de crianças e permitiu que milhares fossem salvas
da deficiência intelectual. Responsável pela triagem neonatal de 300 mil crianças
anualmente, através do conhecido Teste do Pezinho, o laboratório tem
identificado aproximadamente 800 crianças por ano, que poderiam ter a sua
qualidade de vida completamente prejudicada se não fossem tratadas. O
tratamento adequado pode proporcionar a essas crianças uma vida saudável
(APAE-SP, 2010). Não foi possível identificar os dados epidemiológicos, bem
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como a quantidade de exames realizados na APAE do Maranhão, porém a
instituição faz parte da fase II de implementação do PNTN oferecendo diagnóstico
e tratamento para três patologias: a Fenilcetonúria (PKU), o Hipotiroedismo
Congênito (HC) e a Hemoglobinopatias, declarando então que não há suporte
técnico para desenvolver diagnósticos para as outras doenças que fazem parte do
programa.Identificar a importância da realização de uma abordagem preventiva
durante as consultas de pré-natal, como forma de garantir um maior
conhecimento sobre as patologias que devem ser triadas através dos exames
realizados nos recém-nascido, motivou a execução desta pesquisa, pois as
estatísticas epidemiológicas apresentam os seguintes dados: prevalência de PKU,
variando entre 1:12000 a 1:15000 (HUSNY et AL., 2006); quanto a HC, no Brasil a
sua freqüência é muito elevada, cerca de 1:3000 nascidos vivos (MATTOZO;
SOUZA, 2005), e as Hemoglobinopatias apresentam uma incidência que varia
entre 1:400 a 1:1000 ( BORGES-OSÓRIO; ROBINSON, 2001). Objetivo:
Identificar o conhecimento das mães sobre o Teste do Pezinho. Descrever as
variáveis sócio – demográficas das mães; Caracterizar o conhecimento das mães
sobre a importância, a técnica e as doenças detectadas pelo Teste do Pezinho;
Identificar a suficiência das informações repassadas pelos profissionais sobre o
Teste do Pezinho na visão das mães. Metodologia: Trata-se de um estudou
transversal de natureza descritiva com abordagem quantitativa. Foi elaborado um
questionário com perguntas abertas e fechadas enfatizando algumas variáveis:
idade, grau de escolaridade, estado civil, renda familiar, ocupação, número de
gestações, número consultas no pré-natal, conhecimento sobre o Teste do
Pezinho, importância em realizar o teste, que doenças podem ser detectadas no
Teste do Pezinho, como é feita a coleta do Teste do Pezinho. Os dados foram
coletados no período 15 de julho a 30 de agosto na APAE (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) no município de São Luís – MA. A população
considerada neste trabalho foi constituída de 50 mães de recém-nascido que
procuraram a referida unidade para realizar o teste do Pezinho. Resultado: Com
a pesquisa observou-se que a maioria das mães são jovens com idades entre 18
e 29 anos (60%), cursava o ensino médio (60%), ganhava até um salário mínimo
(76%), tem um relacionamento estável (62%), possuía um filho (60%) e todas
fizeram o pré-natal completo. Apesar de a maioria ter respondido que conhecia o
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teste, o que se verificou nas perguntas subseqüentes foi que a desinformação é
geral e atinge pelo menos 1 a cada 4 mães. De fato, apenas 16% delas sabiam
do caráter preventivo do teste, 76% não conheciam nenhuma das doenças
detectadas e prevenidas e somente 8% sabiam descrever a técnica do exame. A
origem desta falta de conhecimento ficou clara nas respostas da ultima pergunta:
72% das mães acharam insuficientes as informações fornecidas pelos
profissionais de saúde o período pré-natal e mesmo depois do parto. Conclusão:
Mediante levantamento já exposto, o conhecimento das mães sobre o teste do
pezinho, há necessidade de enfatizar as orientações e finalidades do teste do
pezinho, das técnicas utilizadas, das doenças detectadas e da importância desde
teste. O profissional de enfermagem realiza um trabalho fundamental no
Programa Nacional de Triagem Neonatal, pois é ele quem mais interage com as
mães e recém-nascidos, no sentindo de informar, orientar e fornecer informações
sobre o diagnóstico precoce das doenças congênitas e distúrbios metabólicos.
Torna-se necessário um envolvimento não só do enfermeiro como de toda a
equipe multiprofissional em ações educativas nos serviços básicos de saúde,
principalmente no que se refere á prevenção.
Descritores: Teste do Pezinho; Triagem Neonatal; Saúde da Criança.
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CONHECIMENTO DO CUIDADOR DE CRIANÇA MAIOR DE 3
ANOS DE IDADE SOBRE ASMA1
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Resumo
CONHECIMENTO DO CUIDADOR DE CRIANÇA MAIOR DE 3 ANOS DE
IDADE SOBRE ASMA Araújo, RJP1 , Araújo, LP2 , Almeida, LMN3 , Marinelli,
NP4 , Sousa, DA5 Introdução: Asma brônquica ou bronquite asmática são
sinônimos. O correto é falar, simplesmente, Asma. É causada por um processo
inflamatório dos pulmões, em decorrência da alergia respiratória. É uma das
principais doenças da infância, tendo como principais sintomas característicos,
sibilos, tosse e a dispnéia recorrente. Além do sofrimento individual e familiar,
há os custos indiretos gerados pelo absenteísmo escolar das crianças e a falta
ao trabalho de seus cuidadores, com a utilização do sistema de saúde,
incluindo serviços de emergência, ambulatórios e/ou internações e gastos com
as medicações. As crises de asma podem ocorrer após a criança ter respirado
ar poluído, fumaça, cheiro forte, perfumes de alguns tipos, cheiro de cigarro,
poeira da casa ou mesmo brincar com cachorro ou animais que possuem
pêlos. Devido à cronicidade da doença, o tratamento da asma em crianças é
geralmente feito no domicílio, sob a responsabilidade dos cuidadores. Sendo
assim, o conhecimento deles sobre asma, pode influenciar na adesão ao
Eixo Temático: Responsabilidade social da Enfermagem no cuidado ao recém-nascido, criança,
adolescente e família. 1 Enfermeira Especialista em UTI, Saúde Pública e Saúde da Família, Enfermeira
do Hospital da Criança em São Luís-MA. 2 Enfermeira Mestranda em Bioengenharia pela UNIVAP,
docente do curso de Medicina da UESPI, Preceptora do PET/MS, Enfermeira do Hospital da Criança em
São Luís-MA. 3 Enfermeira Mestranda em Bioengenharia pela UNIVAP, docente do curso de
Enfermagem da UEMA e UESPI, Preceptora do PET/MS. 4 Enfermeira Mestranda em Bioengenharia pela
UNIVAP, coordenadora do curso de Enfermagem da FACEMA e coordenadora do PET/MS. 5 Enfermeira
Especialista em Saúde da Família e Docência do Ensino Superior, Enfermeira do Hospital da Criança em
São Luís -MA.
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tratamento e, conseqüentemente no controle dos sintomas da patologia em
suas crianças. O cuidador não tendo um conhecimento adequado sobre a
doença poderá oferecer um tratamento inadequado para essas crianças,
acarretando em uma maior demanda aos serviços de saúde e maior número de
hospitalizações por crise asmática. Objetivo: Analisar o conhecimento dos
cuidadores de crianças maiores de 3 anos de idade, sobre asma, atendidas no
Hospital Infantil do município de Caxias, Maranhão. Metodologia: Constituiu-se
de uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipo descritiva e exploratória,
desenvolvida no Hospital e Pronto -Socorro Infantil Dr. João Viana. Foram
entrevistados acompanhantes, pais ou responsáveis de crianças com asma
que estavam sendo atendidas no Serviço de Pronto Atendimento ou que já
estavam internadas. A presente pesquisa foi realizada no período de 28 de
outubro a 28 de novembro de 2010, através de um questionário contendo 5
perguntas abertas. A população foi constituída de 06 “cuidadores” que
acompanhavam crianças asmáticas para receberem atendimento. Resultados e
Discussão: A desinformação sobre a asma por parte dos cuidadores foi
demonstrada em vários países com níveis socioeconômico e cultural distintos,
sendo apontada como um dos principais fatores responsáveis pela maior
demanda de atendimento emergencial e maior taxa de hospitalização por
crises asmáticas em crianças. A avaliação do conhecimento sobre a asma dos
pais ainda é escassa no Brasil, provavelmente devido ao difícil acesso ao
serviço especializado e a baixa escolaridade dos pais. Muitos cuidadores
falaram do cuidado do ambiente por ser a higiene uma medida de prevenção,
como retirada de cortinas, animais domésticos, sofás estofados, entre outros.
Os mais fortes fatores de risco para o desenvolvimento de uma crise asmática
são uma combinação da predisposição genética com a exposição ambiental da
inalação de substâncias e partículas que podem provocar reações alérgicas ou
irritar as vias respiratórias, tais como: alérgenos internos (por exemplo, os
ácaros em casa, cama, tapetes, poluição), alérgenos externos (como polens),
fumo do tabaco, irritantes químicos, a poluição do ar, ar frio, extrema excitação
emocional como a raiva ou medo, e exercício físico. Assim, os fatores
ambientais como mudanças no estilo de vida, dieta e aumento da exposição
aos alérgenos intradomiciliares têm sido relacionados como potenciais
determinantes da maior prevalência de asma, sendo que os cuidadores
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relataram como as principais causas da crise à exposição aos animais, poeira e
fumaças de cigarro dentro do próprio lar. As complicações da doença estão
relacionadas a não percepção, por parte dos familiares e dos pacientes, do
início de uma crise, da sua gravidade, e a não utilização precoce da medicação
de alívio. Devido o fato dos cuidadores serem os principais responsáveis pelo
tratamento

domiciliar

da

doença

nas

crianças,

além

do

tratamento

farmacológico adequado, é necessário que eles tenham noções sobre a asma,
quais os fatores desencadeantes e como evitá-los, e adquira habilidades como
o uso correto das medicações, além de reconhecer os sinais de controle e
descontrole

da

doença.

Os

principais

indícios

relatados

para

o

desencadeamento da crise asmática foram a tosse, falta de ar e dificuldade
para falar. Constatamos que muitos cuidadores desconhecem ou são inseguros
quando questionados sobre o conceito da asma, o que nos faz acreditar que há
falta de orientações por parte dos profissionais de saúde e um serviço de
educação

em

saúde.

Conclusão:

O

conhecimento

é

um

conceito

freqüentemente usado como prenúncio de comportamentos associados à
promoção da saúde e ao desenvolvimento da capacidade de automanejo em
doenças crônicas. Sendo assim, a falta de conhecimento por parte dos
cuidadores de crianças asmáticas pode proporcionar um manejo inadequado
da doença. Como causa principal desse desconhecimento se tem a não
orientação por parte dos profissionais, refletindo uma vez mais as deficiências
do sistema de saúde na prestação de assistência ao grupo estudado. A
detecção do déficit de conhecimento mostra a importância de estar realizando
constantemente uma busca ativa da opinião dos cuidadores dessas crianças
asmáticas usuárias dos serviços de saúde e dos conhecimentos que os
mesmos possuem sobre a asma, bem como a necessidade da criação de
programas educativos e de capacitação profissional voltados para a prevenção.
É de fundamental importância que tanto os profissionais como pacientes
estejam bem informados sobre a natureza da doença e os recursos disponíveis
para seu controle. Em caso contrário, tanto os esquemas terapêuticos poderão
ser equivocados como os pacientes poderão não aderir ao tratamento. Com
base nessas premissas nota-se também a necessidade da humanização e da
melhoria na qualidade da comunicação. O fato de algumas pessoas não
conhecerem a patologia e o tratamento da mesma, demonstra a precariedade
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do serviço prestado, principalmente no sentido do fornecimento de informações
aos clientes. É necessária uma preocupação com as medidas de tratamento
integral do paciente, dando ênfase à capacitação dos profissionais.
Referências: RIO, E M B. Mortalidade por asma no Município de São Paulo.
[Dissertação de mestrado]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da
Universidade
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CONHECIMENTO DOS PAIS E RESPONSÁVEIS SOBRE O TESTE DO
PEZINHO
Autores
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Resumo
Introdução: A Triagem Neonatal, também conhecida como Teste do Pezinho é um
importante instrumento na prevenção, rastreamento e detecção precoce de
doenças crônicas na população de 0 a 30 dias. (GARCIA et al, 2007) O exame
diagnostica cinco patologias que são: fenilcetonúria, hipotiroidismo congênito,
anemia falciforme, hiplerplasia adrenal congênita e fibrose cística, na população
de 0 a 30 dias. Em virtude dos diferentes níveis de organização das redes
assistenciais existentes nos Estados, da variação percentual de cobertura dos
nascido-vivos da triagem que vinha sendo realizada no país e da diversidade das
características populacionais existentes no país, optou-se em implantar o
Programa Nacional de Triagem Neonatal em fases, conforme citado na Cartilha
do 11ª tempo (2006). Para que a detecção precoce seja feita e o inicio do
tratamento ocorra no momento adequado, é necessário que os pais e
responsáveis por neonatos estejam bem orientados, já que o atraso na realização
da triagem implica em inicio tardio do tratamento e, conseqüentemente,
agravamento das seqüelas para a criança. De acordo com o Estatuto da Criança
e do Adolescente, Lei 8069, de 13 de julho de 1990, o teste se tornou obrigatório
em hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde em todo o país,
embora ainda não alcance a totalidade dos recém-nascidos; podendo assim estar
relacionado com a falta de informação dos pais em relação a importância e a
técnica do exame. Considerando a incidência das doenças detectadas através do
teste do pezinho e a repercussão das mesmas sobre a saúde e qualidade de vida
das crianças, a realização desse estudo é fundamental para que se possa obter
dados específicos do norte do Espírito Santo, subsidiando a assistência prestada
ás crianças de forma geral, incluindo também as portadoras destas doenças e
respectivas famílias, nos três níveis de atenção. Além disso, o estudo contribuirá
também para a diminuição da escassez de dados na região. Objetivos: O objetivo
Geral deste estudo é identificar o conhecimento dos pais e responsáveis em
relação ao teste do pezinho realizado nos neonatos atendidos em uma Unidade
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de Saúde de São Mateus. Os objetivos específicos são caracterizar o recémnascido quanto a idade no momento da coleta, sexo, raça e intercorrências;
caracterizar os pais/ responsáveis quanto à idade, condição socioeconômica, raça
e procedência; identificar o conhecimento dos pais/ responsáveis em relação à
cada doença triada através do teste do pezinho; identificar o local e profissional
responsável pelas orientações dos pais/ responsáveis em relação ao teste do
pezinho. Metodologia: O estudo foi do tipo exploratório com abordagem
quantitativa, cuja população foi composta por pais e responsáveis por neonatos
atendidos na referida unidade que autorizarem participação no estudo através da
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O critério de inclusão
foi: pais ou responsáveis por neonatos que tenham procurado a referida unidade
de saúde no período do estudo, com o objetivo de realizar a triagem neonatal. A
coleta dos dados foi realizada através de entrevista semi-estruturada contendo
perguntas abertas e fechadas que serviram para caracterizar o neonato e os pais
/ responsáveis, identificar o conhecimento dos mesmos acerca das doenças
triadas no teste do pezinho, qual o profissional o orientou, para que serve o teste
do pezinho, dentre outras. Foram entrevistadas 24 pessoas, dentre eles, pais,
mães, avós, irmãs e tias; a pesquisa foi desenvolvida em uma unidade referência
da triagem neonatal do município de São Mateus/ES. Após a coleta, os dados
foram tabulados e os resultados apresentados em forma de gráficos e tabelas.
Todos os aspectos éticos foram respeitados de acordo com a Resolução 196/96
do Conselho Nacional de Saúde: O projeto foi submetido a avaliação do Comitê
de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição.Houve a assinatura do termo de
compromisso de utilização dos dados pelos pesquisadores e do Termo de
Consentimento livre e esclarecido pelos sujeitos estudados.Os dados foram
mantidos em sigilo, manuseados somente pelos pesquisadores e utilizados
somente para fins deste estudo. Resultados: Os resultados revelam que a maioria
dos pais não possui algum tipo de conhecimento sobre a finalidade do Teste do
Pezinho, nem as patologias que são diagnosticadas através desta triagem. Tudo
isso ocorre independentemente do grau de parentesco com a criança, do nível
socioeconômico, do nível de escolaridade ou da faixa etária do informante. A
triagem é um exame de extrema importância para diagnostico de doenças que
afetam o desenvolvimento infantil. Poucos pais e responsáveis manifestaram
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algum conhecimento, mesmo que de forma insuficiente ou equivocada. Quanto às
doenças diagnosticadas na triagem neonatal podemos dizer que praticamente
todos os pais e responsáveis desconhecem qualquer tipo de informação sobre as
patologias. Segundo os autores estudados a informação e o conhecimento sobre
as doenças e seus tratamentos ajudam na assistência do cuidado para com as
crianças doentes crônicas. O manual de normas técnicas e rotinas operacionais
do programa nacional de triagem neonatal diz que geralmente é um profissional
de enfermagem que é responsável pela triagem neonatal e ainda expõe que esse
profissional tem a responsabilidade de orientar os pais e responsáveis da criança
a respeito do procedimento que irá ser realizado, assim como a finalidade do
teste. A pesquisa nos mostrou que não só o enfermeiro prestou orientação sobre
o teste do pezinho, mas também o médico. Fica evidente com esse estudo que o
enfermeiro deve buscar assumir realmente seu papel de educador e com isso dar
mais destaque a sua profissão. Conclusão: Uma vez que o teste do pezinho
possibilita o diagnóstico precoce de diversas doenças que comprometem o
desenvolvimento físico e mental da criança, os profissionais de saúde devem ter
noção da importância do seu papel como educadores. A educação em saúde
deve ser realizada de forma a permitir que os pais e responsáveis, atuem a favor
do crescimento e desenvolvimento de seus filhos e não apenas como simples
receptores de informações a respeito dos cuidados que devem ser prestadas as
crianças. Ao se constatar o desconhecimento dos pais e responsáveis a respeito
da triagem neonatal, é de suma importância a realização de atividades que
estimulem o acesso a informação e, conseqüentemente promovam a saúde desta
população específica, nos três níveis de atenção. Assim, acredita-se no papel
social deste estudo uma vez que a identificação do conhecimento dos pais e
responsáveis em relação ao teste do pezinho poderá subsidiar a educação em
saúde prestada a esta população específica. Referências: 11ª TEMPO. TESTE
DO PEZINHO: O primeiro passo para a cidadania. Natal/ RN, julho 2006.
Disponível em: . Acesso em: 03 maio 2010; BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências. Brasília. Disponível em: . Acesso em: 03 maio 2010; GARCIA,
Mariana G.; FERREIRA, Eleonora A. P.;OLIVEIRA, Fabiana P. S. de. Análise da
compreensão de pais acerca do Teste do Pezinho. Rev. bras. crescimento
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desenvolv. hum. São Paulo, vol.17, n.1, abr 2007.; BRASIL. Ministério da Saúde.
Secretaria de Assistência à Saúde. Coordenação-Geral de Média Complexidade
Ambulatorial. Manual de normas técnicas e rotinas operacionais do programa
nacional de triagem neonatal. Brasília: Editora MS, 2003.; RICCI, Susan Scott.
Enfermagem Materno-Neonatal e Saúde da Mulher. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan,

2008.

p.

419-420,

622

DeCS
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CONHECIMENTO E RECONHECIMENTO DA DOENÇA: VIVÊNCIAS
DE FAMILIARES DE CRIANÇAS COM TALASSEMIA1
Azevedo TR2
Araújo YB3
Xavier TGM4
Collet N5
RESUMO:

Introdução: Introdução: O cuidado à criança com doença crônica envolve uma
série de eventos que compreendem a interação entre a família, os amigos e
profissionais de saúde(1). Esse tipo de doença acarreta mudanças no estilo de
vida e nas relações da criança e sua família. As Talassemias constituem um
grupo heterogêneo de doenças geneticamente determinadas que resulta no
desenvolvimento de anemia microcítica e hipocrômica(2). Na talassemia beta são
observadas três condições clínicas e hematológicas: a talassemia minor, a
talassemia intermédia e a talassemia major(3). Na talassemia minor, os
portadores geralmente são assintomáticos e o quadro hematológico é
caracterizado por diminuição dos níveis de hemoglobina, sendo frequentemente
confundida com anemia ferropriva. Na talassemia major ocorre intensidade da
hemólise crônica, suscetibilidade a infecções e complicações relacionadas à
sobrecarga de ferro(2). As necessidades de acompanhamento clínico e
laboratorial da doença implicam em mudanças na rotina das crianças e
adolescentes doentes e, consequentemente, das famílias, exigindo permanente
adaptação e cuidados domiciliares de ambas as partes. Objetivo: Identificar o
1

Área temática: Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido,
criança, adolescente e família nos diversos ambientes e contextos.
2
Relatora. Aluna da Graduação em Enfermagem da UFPB. E-mail:
thalytinha_ra@hotmail.com
3
Enfermeira, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da
UFPB, bolsista CAPES.
4
Enfermeira, aluna do Programa de Pós graduação em Enfermagem da UFPB,
Enfermeira Hospital Infantil Arlinda Marques/ João Pessoa – PB e da Maternidade
Arnaldo Marques/ Recife – PE, Brasil.
5
Enfermeira, Doutora em Enfermagem pela EERP-USP, Professora do
Departamento de Enfermagem em Saúde Pública e Psiquiatria do Centro de
Ciências da Saúde da UFPB, Docente do Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem, UFPB.
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conhecimento e o reconhecimento da doença a partir da vivência de familiares de
crianças com talassemia. Metodologia: Pesquisa de natureza qualitativa, do tipo
exploratório-descritiva, realizada na unidade de internação pediátrica de um
hospital universitário da Paraíba e nos domicílios de crianças que fazem
acompanhamento no Hemocentro da Paraíba. A coleta de dados ocorreu no
período de Janeiro a Junho de 2011. Os sujeitos da pesquisa foram seis mães,
das quais duas se encontravam no hospital e quatro foram entrevistadas em suas
residências. Foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada, a qual foi
gravada e transcrita na íntegra para análise, por meio da qual foi construída a
estrutura de relevância: O Conhecimento e o Reconhecimento da doença. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob protocolo 128/07.
Resultados: Para cuidar de crianças com talassemia, a família necessita conhecer
a doença, sinais, sintomas, tratamento e os cuidados necessários que essa
condição requer, além de outras características peculiares da doença como
hipocromia e microcitose. Essas informações devem ser advindas dos
profissionais de saúde de maneira clara e de fácil entendimento. Além disso,
essas famílias devem ter suas dúvidas esclarecidas e receber orientações quanto
ao cuidado no domicílio(4). É uma doença crônica que não tem cura [...] ela sente
essas dores [...] que tem tratamento (E1). Eu sei que é uma doença que veio de
mim e do pai dela, porque eu tenho 50% de um tipo de anemia e ele tem 50% de
outro tipo de anemia ai saiu nela a S-Talassemia (E2). Eu não sei de nada. E o
pior que eu nunca parei para tentar saber. Só sei que é um negócio que baixa as
plaquetas [...] Até hoje não sei como ele pegou(E3). É próprio da doença, é que a
hemoglobina vai ser sempre mais baixa do que nas pessoas normais (E4). A
gente perguntou se precisava de tratamento ela (médica) disse “não, só tomar
com ácido fólico e pronto, até o fim da vida” (E6). Conhecer a doença, o
tratamento e os recursos disponíveis não é o suficiente para que as famílias
estejam instrumentalizadas para o cuidado. Essa instrumentalização deve ser
feita de acordo com suas condições socioeconômicas e sempre deve ser
exemplificada com fatos da realidade de cada família para que, assim, elas
compreendam e garantam os cuidados adequados no domicílio. É necessário que
os profissionais de saúde possam acompanhar essas famílias nos cuidados a fim
de orientá-las para que as mesmas se sintam com autonomia e seguras para
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cuidar do filho em casa. Muitas vezes, a família não compreende as informações
dadas pelos profissionais e apenas as reproduzem. Por ser utilizada, na maioria
das vezes, uma linguagem técnica, a família tem dificuldade de desenvolver as
condições necessárias para o cuidado do filho(4). Então, esse conhecimento
sobre a doença, faz-se necessário para o processo de aprendizado para que
habilidades no cuidado sejam desenvolvidas. Dizem que é genérico, já nasce
assim (E1). Explicou, mas não com tanta clareza. [...]. Ela (médica) falou que não
era para eu me preocupar [...] mas, não disse o nome da doença não (E5). Eu
tinha um medo de evoluir para uma leucemia, mas ele (médico) disse que não
tem nada a ver, não tem nenhuma relação (E4). Ela (médica) disse que era um
tipo de anemia e que se não tratasse poderia virar uma leucemia mais tarde, que
tenho que levá-lo a cada seis meses para ver as taxas, se as plaquetas baixaram
se vai ter que tomar sulfato ferroso (E3). Algumas mães relatam dúvidas sobre a
talassemia, como: o que pode ocasionar, se pode evoluir e quais as implicações
da doença. Diante dessas dúvidas, percebeu-se que o conhecimento das mães é
limitado, comprometendo assim, o domínio das habilidades para o cuidado. Eu
até gostaria de saber mais sobre a doença também, o que pode causar, quais são
os sintomas de piora, eles (médicos) me explicam, mas eu não entendo muita
coisa não (E4). Eu vou até perguntar se atrapalha no crescimento porque a
médica não falou nada. Ele tem sete anos, meu esposo acha pequenininho (E5).
Com o passar do tempo, as famílias percebem que podem conduzir a doença,
que é possível conviver com ela e pensar no futuro da criança. Devido à suas
experiências anteriores, algumas famílias conseguem identificar quando o filho
está em crise e precisa de internação. Sente dor e febre [...] Dor nos braços, na
perna, na barriga, a reação dela dá com dor (E1). Depois que ela gripa, passa uns
três dias, começa a sentir dor, corremos para o hospital, aí ela não anda mais
(E2). É importante que os profissionais de saúde forneçam esclarecimentos a
essas famílias acerca dos sinais e sintomas, o que fazer quando eles surgem e se
os mesmos são característicos da doença. Apesar de algumas mães relatarem
que a criança não apresenta nenhuma sintomatologia e sinal, ainda assim, é
importante que os profissionais as orientem quanto a essa identificação precoce
para que tenham condições de prestar os cuidados gerais no domicílio e
encaminhar para tratamento, caso necessário. Embora indivíduos com as formas

1589

mais brandas sejam clinicamente normais e não necessitem de tratamento
medicamentoso nem de hospitalização, é extremamente importante que essa
condição seja reconhecida para garantir que a criança não receba tratamento
inadequado com ferro, causando prejuízos para o organismo(5). É um tipo de
anemia. A médica disse que ele não precisa tomar remédio, só consumir alimento
como feijão [...]. Ela disse que não precisava tomar ferro, ele estava tomando aí
ela mandou suspender (E5). Diante do diagnóstico das famílias acerca do
conhecimento da doença, recomenda-se que a equipe multiprofissional assuma
responsabilidades aliando-se ao cuidador no aprendizado das atividades de
cuidado a serem realizadas no domicílio. Ao realizarem orientações em relação
ao cuidado domiciliar, faz-se indispensável o uso de uma linguagem adequada
que considere todas as adversidades econômicas, sociais e culturais, da família.
O processo educativo deve estar pautado em uma relação horizontal, valorizando
a escuta qualificada, a fim de que o profissional da saúde e a família encontrem
modos e alternativas de solucionar os problemas identificados decorrentes da
doença. Considerações Finais: Os cuidados específicos demandados para
crianças com talassemia, advêm do conhecimento, da experiência e das
habilidades possuídos pela família, em especial, o cuidador principal. Apesar de
experienciar o cuidado, as habilidades e o conhecimento dos familiares acerca da
doença eram limitados. Pode-se afirmar que, o conhecimento prévio sobre a
doença da criança é condição para que a família possa colaborar com a
manutenção da saúde da criança. Mesmo que a doença não demande cuidados
complexos, o conhecimento deve ser adquirido por meio de parcerias entre a
família e os profissionais de saúde. As habilidades que a família deve possuir são
indispensáveis para prevenir possíveis complicações decorrentes da limitação do
conhecimento acerca da talassemia. Nesse contexto, a atuação dos enfermeiros
se faz importante por serem capazes de instrumentalizar a família, no sentido de
promover orientações e suporte para adaptação exigida pela condição vivenciada
pela família. Referências: 1. Ortiz MCA, Lima RAG. Experiências de familiares de
crianças e adolescentes, após o término do tratamento contra câncer: subsídios
para o cuidado de enfermagem. Rev. Latino-Am Enfermagem. 2007; 15(3): 41117. 2. Cançado RD. Talassemia beta maior: uma nova era. Rev. Bras. Hematol.
Hemoter. 2008; 30(6): 433-36. 3. Medeiros RC, S RS, Dantas VCR, Medeiros
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TMD. Prevalência do traço talassêmico beta em indivíduos com microcitose.
RBAC. 2009; 41(1): 21-5. 4. Araujo YB, Collet N, Moura FM, Nóbrega RD.
Conhecimento da família acerca da condição crônica na infância. Texto Contexto
Enferm. 2009; 18(3): 498-505. 5. Bezerra CM. Diagnóstico molecular da
talassemia alfa em indivíduos com microcitose e/ou hipocromia atendidos no
hemocentro Dalton Barbosa Cunha em Natal, Rio Grande do Norte [dissertação].
Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2009.

DESCRITORES: Talassemia. Enfermagem Pediátrica. Família.
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CONHECIMENTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO: ESTUDO
COM

PUÉRPERAS

NO

ALOJAMENTO

CONJUNTO

DE

UM

HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA
Matias, M.M.M.1
Silva, A.S.R.2
Machado, M.M.T.3
Silva, R.C.C.4
Cisne, A.F.5

INTRODUÇÃO: A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) está estruturada
em medidas práticas dos estabelecimentos de saúde (hospitais e maternidades)
para a proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno. Idealizada em 1990
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef), tem como objetivo melhorar as práticas hospitalares para
aumentar as taxas de amamentação. A estratégia de atuar junto aos hospitais se
deve

aos

fatores

identificados

como

desfavoráveis

à

amamentação,

especialmente aqueles relacionados com informações errôneas e rotinas
hospitalares inadequadas. Pelas normas da IHAC, são distinguidos pela
qualidade estabelecimentos de saúde que incorporam em suas rotinas ações de
aleitamento materno, com informações adequadas sobre vantagens

da

amamentação natural e o manejo correto das dificuldades na amamentação
(LAMOUNIER et al., 2008). Os estabelecimentos de saúde, para se tornarem1
HAC, precisam ser submetidos à avaliação com base no cumprimento dos

1

¹Discente do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA;²

Enfermeira Assistencialista da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal da Santa Casa de
Misericórdia de Sobral-CE, Professora Colaboradora do Curso de Enfermagem da Universidade
Estadual Vale do Acaraú – UVA;³Enfermeira, Professora Doutora do Departamento de Saúde
Comunitária – UFC;⁴Enfermeira, Professora Mestra do Curso de Enfermagem da Universidade
Estadual Vale do Acaraú – UVA;⁵ Discente do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual
Vale do Acaraú – UVA.
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critérios globais de cada um dos "Dez passos para o sucesso do aleitamento
materno", assim definidos: (1º) Ter uma norma escrita sobre aleitamento materno,
que deverá ser rotineiramente transmitida a toda equipe de cuidados de saúde.
(2º) Treinar toda a equipe de cuidados de saúde, capacitando-a para implementar
a referida norma. (3º) Informar todas as gestantes sobre as vantagens e o manejo
do aleitamento materno. (4º) Ajudar as mães a iniciar a amamentação na primeira
meia hora após o parto. (5º) Mostrar às mães como amamentar e manter a
lactação, mesmo se vierem a ser separadas de seus filhos. (6º) Não dar aos
recém-nascidos nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno, a não
ser que seja prescrito pelo médico. (7º) Praticar o alojamento conjunto (permitir
que mães e bebês permaneçam juntos 24 horas por dia). (8º) Encorajar o
aleitamento sob livre demanda. (9º) Não dar bicos artificiais ou chupetas a
crianças amamentadas no peito. (10º) Encorajar a formação de grupos de apoio à
amamentação, para onde as mães devem ser encaminhadas logo após a alta do
hospital

ou

ambulatório.

Os

hospitais

credenciados

recebem

incentivos

financeiros, especificados pela portaria GM/MS nº. 1.117, de 7 de junho de 2004
(BRASIL, 2008). OBJETIVOS: Verificar o conhecimento de puérperas sobre as
práticas de incentivo ao aleitamento materno no alojamento conjunto de um
Hospital Amigo da Criança da Região Norte do Ceará. MATERIAIS E MÉTODOS:
Estudo exploratório descritivo, com abordagem quantitativa, realizado na
maternidade de um hospital público da Zona Norte do Ceará. A investigação foi
realizada no Bloco Obstétrico que conta com 32 leitos de alojamento conjunto, 15
leitos de UCI - Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais e 05 leitos de UTIN
- Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Neste hospital há uma média 350 partos
por mês. A coleta de dados foi no período de janeiro a julho de 2011. A população
para este estudo foi composta por mulheres internadas com seus bebês no
alojamento conjunto. E como critério de inclusão, puérperas que tiverem parto
normal ou cesáreo e que permanecerem internadas com os recém-nascidos por,
no mínimo, 24 horas. Foram analisadas 100 entrevistas e processadas em base
eletrônica, no programa Excel 2006. Ressaltamos que a pesquisa respeitou os
princípios básicos da Bioética: autonomia, beneficência, não-maleficência e
justiça (BRASIL, 1996). RESULTADOS: Quando questionamos se as mães
receberam informações sobre aleitamento materno no alojamento conjunto, 54%
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responderam que não e 46% responderam que sim, no entanto quando
perguntado sobre questões referentes ao aleitamento materno, como por
exemplo, se o bebê deve usar chupeta, 52% responderam que não e 48%
responderam sim, para o uso da mamadeira, 48% responderam que sim, 34%
responderam que não, 18% responderam que não sabem. Quando perguntamos
se existe leite fraco, 72% responderam que não, 22% responderam que sim e 6%
responderam que não sabem, sobre a necessidade do bebê tomar água ou não
no intervalo das mamadas, 86% responderam que não, 14% responderam que
sim, e quanto a necessidade do bebê tomar chá para alívio de cólicas, 51%
responderam que não, 38% responderam que sim, e 11% responderam que não
sabem. Sobre o fato de se bebê arrotar no peito causar danos a mãe, 51%
afirmaram que sim, 47% afirmaram que não e 2% disseram que não sabem.
Quando perguntamos se as mães foram orientadas como retirar o leite do peito,
58% responderam que não, 42% responderam que sim, e sobre a maneira
adequada de administrar este leite ao filho, caso a mesma necessite sair, 51%
responderam que administrariam por mamadeira, 34% no copo, 4% em xícara,
6% na colher e 5% responderam que não sabem. CONCLUSÃO: A pesquisa
demonstra que mesmo preconizado pela IHAC, uma porcentagem considerada de
puérperas não foi orientada no hospital sobre o aleitamento materno, demonstra
também que embora a maioria, afirmasse que tinha sido orientada, percebemos
que ainda existe os mitos sobre o uso da chupeta, o leite fraco, o uso de chá para
cólica, o uso da mamadeira, e se o bebê arrotar no peito causa dano a saúde da
mãe. Vimos também, que mesmo a maioria sendo orientada sobre como ordenhar
e administrar o leite se precisar sair de casa, responderam que o administraria por
mamadeira. Estes dados chamam a atenção a medida que nos questionamos
sobre como estas orientações estão sendo dadas, com que linguagem estamos
ensinando as mães sobre o aleitamento materno e como estas mães estão
prosseguindo com o aleitamento materno no domicílio. A amamentação é o
acontecimento mais importante dos primeiros meses de vida do bebê: ela reforça
o vinculo entre mãe e filho, promove o aumento dos anticorpos e o ganho de
peso, assim como, ajuda no desenvolvimento das estruturas orais como lábios,
língua, bochechas, palato duro e mole, responsáveis pelo funcionamento
adequado das funções de respiração, sucção, deglutição, mastigação, propicia o
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padrão nasal de respiração. É ainda a principal alternativa nutricional para a
criança, que associa elementos fundamentais da nutrição correta: alimento, saúde
e cuidados e previne a desnutrição. Neste contexto, acreditamos que o processo
educativo constitui ferramenta fundamental para a compreensão dessas mães
sobre a temática do aleitamento materno, ressaltamos ainda que essa prática
deve ser iniciada durante as consultas de pré-natal envolvendo a equipe de saúde
e família, com ênfase nas vantagens que o aleitamento materno proporciona,
cuidados no processo de amamentar, técnicas de como amamentar, entre outras
práticas que devem ser garantidas durante o pré-natal. Salientamos ainda, que
essa prática educativa deve ser abordada e fundamentada quando a gestante
chega ao hospital no seu processo de parição, estendendo-se por todo o
puerpério imediato e tardio. REFERÊNCIAS:
BRASIL. MS. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria nº 9 de 10 de janeiro de
2008. Brasília: Ministério da Saúde; 2008.
BRASIL. MS. Resolução N° 196/96 sobre pesquisa envolvendo seres
humanos. Brasília, Conselho Nacional de Saúde – Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa, 1996.
LAMOUNIER, J.A, et al . Iniciativa Hospital Amigo da Criança, mais de uma
década no Brasil: repensando o futuro. Rev. paul. pediatr.

[serial on the

Internet]. 2008

DESCRITORES: Aleitamento materno; Período Pós-Parto; Educação em Saúde.
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CONHECIMENTOS MATERNOS SOBRE OS CUIDADOS A SEREM
PRESTADOS À CRIANÇAS NASCIDAS PREMATURAS APÓS ALTA
HOSPITALAR
Silva K A ¹
Castro L A ²
Silva A S R 31
Silva R C C4
Machado M M T5

Introdução: A prematuridade é definida como o nascimento que ocorre antes do
tempo, com idade gestacional inferior a 37 semanas(KENNER, 2001). A
prematuridade e o baixo peso constituem importantes causas básicas ou
associadas

à

mortalidade

perinatal,

neonatal

e

infantil.

O

risco

de

morbimortalidade é maior quanto menor é a idade gestacional e o peso de
nascimento, havendo riscos na adaptação à vida extra-uterina devido à
imaturidade dos órgãos e sistemas (SCOCHI et al, 2003). Entre as causas
perinatais de mortalidade infantil, 61,4% estão associadas com a prematuridade,
como síndrome de sofrimento respiratório, hipóxia e outros problemas
respiratórios.

A

prematuridade

assume

papel

importante

nos

óbitos

infantis(SILVEIRA et al, 2009).Há necessidade de cuidados hospitalares que
ampliem a atenção ao binômio mãe-filho, fortalecendo o vínculo afetivo e
dispensando orientações sobre o cuidado no domicílio. As mães devem
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identificaras necessidades dos recém-nascido pré-termo (RNPT) e estarem aptas
para o cuidado domiciliar, antes ou até a ocorrência da alta hospitalar. O RNPT
inspira cuidados especiais, devido à sua maior fragilidade orgânica e emocional.
No planejamento da alta hospitalar é fundamental equilibrar o seu bem-estar e
estabilidade com a capacidade da família de cuidá-lo (MORAIS; QUIRINO,
2010).A expectativa da família do RNPT na alta é grande em virtude do cuidado
exigido, gerando na mãe diversas dúvidas, medo e insegurança.A equipe de
saúde deve auxiliar no processo de transição hospital x casa elaborando um
planejamento eficaz, para assegurar a continuidade dos cuidados dentro do lar
(RABELO et al, 2007). Objetivo: Investigar o conhecimento de mães de RNPT
acerca do cuidado com o filho, após receberem a alta hospitalar. Metodologia:
Tratou-se de uma pesquisa exploratória descritiva com abordagem qualitativa. Foi
realizada no Serviço de Neonatologia da Santa Casa de Misericórdia de Sobral
(SCMS), que conta com 15 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários
Neonatais e 05 leitos de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, uma enfermaria
“Mãe Canguru” que objetiva o acompanhamento de RNPT que esteja em
antibioticoterapia e/ou ganho de peso. O hospital é referência para a Zona Norte
do Estado do Ceará. Atende a uma população aproximada de 1.750.000
habitantes de 79 municípios. Conta com uma casa de apoio, a “Casa da
Mamãe”,com 15 leitos,destinada as mães dos recém-nascidos internados. As
mães ficam alojadas com acompanhamento de um profissional de enfermagem e
de uma terapeuta ocupacional. Diariamente comparecem ao hospital para
visitação do filho. Fazem a ordenha do leite materno, acompanham e recebem
informações sobre o quadro clínico. A coleta de informações foi feita durante o
mês de março de 2011.Foi aplicado a oito mães instaladas na casa da mamãe,um
formulário semi-estruturado abordando seus conhecimentos sobre os cuidados
com o RNPT. O critério de inclusão foi ser mãe de RNPT internado e que
aceitaram participar livremente da pesquisa.Para analisar as informações e
discutirmos, procedeu-se a organização e leitura exaustiva do material obtido;
condensação das informações a partir de cada pergunta; identificação dos pontos
comuns, agrupamento das similaridades, construção de categorias e discussão
das temáticas.O projeto do estudo foi submetido a avaliação e aprovação da
Comissão Científica do Departamento de Ensino e Pesquisa da SCMS. A cada

1597

mãe foi apresentado o Termo de consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a
Resolução do CNS196/96 foi considerada em todos os momentos da pesquisa.
Resultados: No perfil das mães a faixa etária das oito participantes do estudo
estava entre 18 e 31 anos. Quanto ao estado civil, quatro viviam casadas e quatro
em união consensual. Na avaliação da renda cinco possuem renda menor que um
salário mínimo e três entre dois e três salários. A escolaridade todas mães era o
ensino médio, quatro cursaram incompleto e quatro completo. Quanto à
ocupação, seis eram do lar e duas trabalhavam como auxiliares de produção
industrial. Na história obstétrica duas eram primíparas e seis multíparas. Todas
fizeram acompanhamento pré-natal com cinco a oito consultas. Apenas uma
afirmou que recebeu durante o pré-natal informações sobre amamentação e
cuidados com as mamas, cuidados com o recém-nascido e higiene do coto
umbilical. As oito mães tiveram uma internação por intercorrências clínicas
gestacionais, evoluindo para o parto prematuro. A complicação gestacional
apresentada por três foi hipertensão arterial sistêmica, infecção urinária por duas,
uma com as duas complicações e duas não souberam informar.Na internação
quatro dessas mães foram informadas da possibilidade do parto prematuro. Os
temores apresentados pelas mães sobre complicações do RNPT foram presença
de desnutrição por uma, a ocorrência do engasgo por uma,o surgimento de
dificuldades no processo do andar e falar por duas e duas mães não têm medo
que isso aconteça, e duas não souberam responder. Todas as mães defendiam
que o RNPT deve ser amamentado por um período mínimo de seis meses. A
prática do complemento nutricional prescrito pelo médico, em alguns casos de
prematuridade, é tema desconhecido pelas mães.Questionadas sobre a
necessidade de fazer ordenha manual do leite materno e a maneira de
procederem a oferta ao RNPT, três mães responderam que seria na colher, duas
no copo, duas na mamadeira devido a praticidade e medo de engasgo com uso
do copinho e uma não sabia. O ato de higienizar o RNPT constitui-se em um
desafio para suas cuidadoras. A sensibilidade, fragilidade, tamanho e delicadeza,
traz insegurança ao seu manuseio. A segurança para banhar o filho foi dita por
três a insegurança de cinco era por medo de derrubá-lo, machucá-lo, deixar entrar
água no ouvido e não saber banhar. A água morna do banho era conhecida por
seis.Desconheciam a quantidade de banhos por dia e se há um horário indicado.
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Sete mães refeririam que o RNPT sente mais frio que os demais bebês. Todas
são unânimes quanto ao ato de secar bem a criança após o banho. A higiene do
coto umbilical com álcool a 70% era conhecida por cinco das mães, duas
afirmaram saber realizá-la de forma adequada.Quanto ao tipo de sabonete a usar
no prematuro, uma das oito mães disse não saber, as outras sete afirmaram que
não se deve usar qualquer sabonete não mencionando o que seria adequado. O
uso do xampu foi considerado impróprio nos primeiros meses de vida por cinco
mães, duas não sabiam se deviam usar e uma descreveu o uso correto. A adoção
de lenços umedecidos para limpeza da pele foi considerada contra-indicada por
quatro mães.Todas as mães afirmaram que o recém-nascido pode tomar banho
de sol após alta hospitalar.O desenvolvimento motor e cognitivo do RNPT
representou uma preocupação de seis mães que temem déficit na coordenação
motora, quando comparados a uma criança nascida a termo, vindo a necessitar
de um período maior que o normal para andarem, e duas das mães não
concebem que exista diferença no desenvolvimento. A possibilidade de lentidão
no desenrolar da cognição é cogitada por cinco das mães, duas disseram
desconhecer que isso pudesse ocorrer e uma não reconhece que haja diferença
entre nascidos prematuros e a termo. Dificuldade com o processo da fala é um
receio entre todas. Temem a demanda de mais tempo que o normal para se
comunicarem. O nascimento com baixo peso, comum aos prematuros é
reconhecidamente um fator que concorre para que o peso corporal de seus filhos
possa não acompanhar os parâmetros de uma criança a termo.Foi evidenciado
um desconhecimento por parte das mães quanto ao desenvolvimento da criança
prematura.O sistema imunológico do prematuro é considerado sensível e mais
susceptíveis aos riscos de infecções respiratórias agudas por seis mães e duas
mostram desconhecimento. Quanto a atualização do calendário de vacina
verificou-se que cinco dessas mães defendiam que o prematuro pode ser
vacinado. Não houve consenso sobre calendário de vacina do prematuro ser ou
não igual ao de uma criança a termo. Conclusões: O déficit no preparo materno
para o cuidado com o RNPT é evidenciado desde o pré-natal à internação
hospitalar onde torna-se mais concreta a ocorrência da prematuridade. Mesmo
após o nascimento, com as visitas das mães aos filhos, não há efetiva orientação
sobre as particularidades que devem ser consideradas no cuidado no domicílio.
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As unidades que internam RNPT , poderiam incluir um plano teducativo voltado
para as mães e ampliar a qualidade do cuidado e o nível de saúde.
Descritores: Mães, Prematuro, Cuidado da Criança
Referências: KENNER, Carole. Enfermagem neonatal. Rio de Janeiro:
Reichmamm& Affonso Editores, [tradução da 2ª ed. original]; 2001.
MORAIS, AisianeCedraz;QUIRINO, Marinalva Dias. Prática de Imunização da
Criança Prematura. Ciência, Cuidado e Saúde[online].Paraná,v.9, n.2, p.350357,abr./jun, 2010
RABELO, Maria Zuleide da Silva et al. Sentimentos e expectativas das mães na
alta hospitalar do recém-nascido prematuro. Acta Paulista de Enfermagem, São
Paulo, v.20, n.3, p.333-7, 2007.
SILVEIRA, M. F. et al.Nascimentos pré-termo no Brasil entre 1994 e 2005
conforme o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) Cadernos
de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.25, n.6, p.1267-1275, jun.,2009.
SCOCHI, Carmen Gracinda Silvanet al. Incentivando o vínculo mãe-filho em
situação de prematuridade: as intervenções de enfermagem no Hospital das
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CONSEQÜÊNCIAS DO USO DA MAMADEIRA EM CRIANÇAS DE 02 ANOS: MANEJO PELAS EQUIPES DA ESF
CASTILLO, Iraneide da Silva1
ROCHA, Tamiris de Andrade2
LEBRE, Renata Lopes de Andrade e Silva3
FERNANDES, Márcia Astres4
SOUSA, Aline Raquel de 5

A prática do uso da mamadeira assumiu um patamar bastante elevado na
atualidade, pois este é um objeto que não apresenta restrições sociais, tem boa
aceitação pelas crianças e pode ser utilizada a qualquer hora. Baseado no
exposto, O aleitamento materno favorece o crescimento e o desenvolvimento da
criança, tanto por suas características nutricionais, imunológicas e psicológicas,
quanto por possibilitar o crescimento harmonioso da face, promovendo a
maturação das funções do sistema estomatognático. A amamentação é
recomendada de forma exclusiva até o sexto mês de vida e de forma
complementada até dois anos ou mais, a tornando desnecessário o uso de
mamadeiras com qualquer tipo de líquido. No entanto, pesquisa de âmbito
nacional revelou que a utilização da mamadeira é uma prática bastante freqüente
em 62,8% das crianças menores de um ano no Brasil. Além disso, a mamadeira é
considerada importante fonte de contaminação das crianças e um dos fatores de
risco para a ocorrência de otite média. Quando introduzida precocemente,
acredita-se que a mamadeira possa gerar “confusão de bicos”, devido às
diferenças existentes entre a sucção na mama e no bico artificial. Vários estudos
brasileiros identificaram determinantes da interrupção precoce do aleitamento
materno exclusivo (AME), tais como: uso de chupeta, baixa escolaridade e idade
maternas, primiparidade, cesárea, e conselho das avós da criança para a
utilização de suplementos, entre outros. Estudos internacionais têm descrito
associação entre técnica inadequada de amamentação e menor duração do
aleitamento materno exclusivo. Por outro lado, crianças com alimentação mista
(peito e mamadeira) podem desenvolver uma técnica incorreta de sucção no seio.
Esse tópico tem sido pouco explorado na literatura, não se conhecendo, por
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exemplo, a influência do uso de mamadeira no posicionamento mãe/criança e na
pega da criança durante a amamentação, itens considerados importantes para o
sucesso do aleitamento materno. O presente trabalho tem como objetivos analisar
os fatores associados à introdução do uso da mamadeira, bem como expor o
manejo das equipes da ESF nessa problemática. Trata-se de uma revisão
bibliográfica realizada no período de Fevereiro a julho de 2011 onde se buscou
artigos referentes ao tema na base de dados do Scielo com publicações entre os
anos de 2005 a 2010. Foram utilizados 25 artigos que serviram para a realização
da pesquisa. A introdução da mamadeira como um método alternativo de
alimentação está diretamente relacionado a determinados fatores, observando-se
como prevalente a influência de terceiros ligados ao cuidador como avós e outros
parentes; a existência de mitos do “leite fraco ou insuficiente’’ e que leva a
introdução precoce de outros alimentos possivelmente fornecidos com a
mamadeira. Estudos comprovam seu potencial negativo na saúde das crianças.
Além de apontar determinantes do uso precoce de mamadeira, o presente estudo
é o primeiro a mostrar que, além dos efeitos negativos já conhecidos, a
mamadeira pode influenciar negativamente a técnica de amamentação. O uso de
chá ou água por mamadeira, prática tida como inofensiva por muitas mães e
profissionais de saúde, pode contribuir para a introdução precoce de leites
industrializados, pois a boa técnica de amamentação está relacionada com
esvaziamento efetivo da mama. Não havendo essa condição, as mães tendem a
produzir menos leite e as crianças a mamar com mais freqüência levando, muitas
vezes, à complementação com outros leites. Portanto, se os resultados do
presente estudo forem confirmados por estudos realizados em outras populações,
o efeito negativo da sucção da mamadeira na técnica de amamentação pode ser
mais um argumento contra a introdução de mamadeira em crianças que estão
sendo amamentadas. O

leite materno,

além de

ser um

alimento rico

nutricionalmente, é livre de impurezas, facilmente digerido e assimilado pelo
lactente, sempre a temperatura ideal, mais econômico, além de promover o
melhor desenvolvimento físico e mental. fortalece o vínculo entre mãe-filho,
ajuda no

retorno ao peso normal

no

puerpério,

funciona

como

método

contraceptivo nos primeiros seis meses de vida, se a amamentação for exclusiva
e por livre demanda, reduz riscos de alguns tipos de câncer e osteoporose, é
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rico em substâncias imunológicas e sua qualidade quanto à higiene, o tornam
fundamental para a saúde e

desenvolvimento

da

criança. O aleitamento

materno diminui os gastos com a alimentação artificial e atendimentos médicos e
hospitalares. O Governo Federal, vendo a importância do aleitamento materno,
desenvolveu a “Política Nacional de Aleitamento Materno” criada em 1981, que
tem como objetivos promover, proteger e apoiar a prática do aleitamento materno
exclusivo até os 6 meses e complementado até os 2 anos de idade ou mais.
Também houve a criação do Comitê Nacional de Aleitamento Materno, da Rede
Brasileira de Banco de Leite e do Programa Nacional de Controle de Qualidade
em Banco de Leite Humano. O Ministério da Saúde criou, em 1994, o Programa
Saúde da Família (PSF), cujo principal propósito é reorganizar a prática da
atenção à saúde em novas bases e substituir o modelo tradicional, levando a
saúde para mais perto da família e, com isso, melhorar a qualidade de vida
dos brasileiros. Atualmente, 63% das crianças com menos de seis meses, nos
países em desenvolvimento, não recebem adequadamente o leite materno, e
os resultados são devastadores, a curto e longo prazo. As equipes da Estratégia
Saúde da Família vêm apresentando papel significativo na redução dessa prática,
onde as ações sócio-educativas realizadas através de palestras com as famílias,
visitas domiciliares e durante as consultas de puericultura configuram as medidas
mais efetivas para a mudança dessa prática. Desse modo, conclui-se que o uso
da mamadeira é potencialmente prejudicial, e os profissionais da ESF devem
desestimular sua utilização por meio de estratégias que esclareçam a população
sobre seu efeito deletério diante da saúde das crianças.
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CONSTRUÇÃO DE CARTILHA EDUCATIVA SOBRE ALEITAMENTO
MATERNO EM UMA CRECHE DO RIO DE JANEIRO

Pereira, KS¹
Castro, RC²

Introdução: O aleitamento materno consiste em uma estratégia de afeto, interação
entre mãe e filho, proteção e nutrição da criança, sendo uma intervenção eficaz
para a redução da morbimortalidade infantil. Reduz o risco de alergias, diarréia,
infecções respiratórias, hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade,
suprindo sozinho todas as necessidades da criança, além de ser um alimento com
menor custo financeiro, melhorando assim, a qualidade de vida da família. O
estímulo ao aleitamento materno e a sua promoção são ações prioritárias do
Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, visando a
amamentação exclusiva até o sexto mês de vida e a partir desse período a
introdução da alimentação complementar juntamente com o leite materno até os
dois anos de idade. A partir desse período as necessidades nutricionais da
criança já não são somente supridas com o leite materno, sendo necessária a
introdução de outros alimentos, porém complementando o aleitamento e não o
substituindo. Hoje em dia, a mulher tem assumido grandes papeis como mãe,
dona de casa e trabalhadora e torna-se mais difícil a conciliação de horários,
levando-a ao desmame precoce, muita das vezes por falta de informação sobre
os direitos dessa mãe em amamentar o bebê. “Para amamentar o filho, a mulher
tem o direito de, até os seis meses de idade do filho, a dois descansos especiais,
de meia hora cada um, durante a jornada de trabalho, que não se confundirão
com os intervalos normais para repouso e alimentação. Quando a saúde do filho
exigir, o período de seis meses poderá ser aumentado” (BRASIL, 2010) É
importante que essa mãe seja aconselhada a realizar a ordenha para que quando
impossibilitada, um outro possa oferecer o alimento a criança. De acordo com
Brasil (2010), há estabelecimentos em que as mães trabalham que ofertam local
apropriado para a vigilância e assistência as crianças, facilitando assim o
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aleitamento materno. Porém nem toda realidade é esta e as mães são obrigadas
a deixar seus filhos longe de onde trabalha, sendo inviável a pratica do
aleitamento materno. Segundo Spninelli et al (2002), o trabalho surge como uma
terceira causa do desmame precoce. Então, é nesse contexto que surgem as
creches, como unidades de apoio ao aleitamento materno, esta deveria capacitar
todos os profissionais para esta iniciativa. Em busca dessa ação acredita-se que a
criação de materiais didáticos irá dinamizar e apoiar essa prática, por isso dentro
deste estudo está o desenvolvimento de uma cartilha que auxilie as mães quanto
a amamentação. Justifica-se a escolha deste objeto devido a necessidade de
estar orientando e aconselhando as mães trabalhadoras sobre a importância do
aleitamento materno e sobre as leis trabalhistas, evitando assim, o desmame
precoce e pela demanda de uma creche no Rio de Janeiro em estar sendo uma
creche amiga da amamentação para dar apoio, proteção e suporte ao aleitamento
materno. Objetivo: De acordo com a elaboração da cartilha, objetivou-se oferecer
as mães informações sobre a importância do aleitamento materno e que este é
possível, mesmo quando as mães voltam a trabalhar e deixam seus filhos em
creches, ressaltando as vantagens da amamentação exclusiva até o sexto mês de
vida e quanto às práticas adequadas de desmame, caso não seja possível
oferecer a devida oferta de leite materno a criança, analisar e identificar a
percepção das mães sobre a implementação da cartilha, buscando desse modo
solucionar suas dúvidas. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritivoexploratória, com abordagem qualitativa. O cenário de coleta de dados diz
respeito a uma creche do Rio de Janeiro, por desejar ser uma creche amiga da
amamentação. Os sujeitos da pesquisa foram mães que tem seus filhos nesta
creche. A fonte de coleta de dados foi em relação a demanda da própria
instituição foi realizado um levantamento das dúvidas destas mães. A coleta de
dados foi realizada no primeiro semestre de 2011. Os instrumentos coletados
foram submetidos ao processo de categorização. Segundo Marconi e Lakatos
(2007 p.167) categorização “é a técnica operacional utilizada para categorizar os
dados que se relacionam”. Resultados: A apresentação de dados dá-se através
das dúvidas das mães, que tem filhos em creches, quanto a prática do
aleitamento materno. Dentro de um processo de categorização, emergiram as
seguintes categorias embasadas nas dúvidas que mais se destacam e que foram
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utilizadas para a construção da cartilha, como “Aleitamento Materno Exclusivo e
Amamentação Artificial”, “Alimentação Complementar”, “Técnica da Ordenha”,
“Armazenamento”.

A construção e a implantação da cartilha estão em

andamento, porém espera-se que todas as dúvidas apontadas pelas mães sejam
sanadas. Dentro da categoria “Aleitamento Materno Exclusivo e Amamentação
Artificial”, pretende-se alertar as mães sobre a importância do aleitamento
materno exclusivo até o sexto mês de vida e encorajá-la a ofertar esse alimento
de extrema importância para o bebê, se for o caso onde a mãe está
impossibilitada de amamentar, orientá-la sobre a amamentação artificial, como
proceder. No tocante a categoria “Alimentação Complementar”, esta mãe deve
ser orientada a não parar com o aleitamento materno quando for introduzido
outros alimentos para o bebê, mas que esses alimentos sirvam para
complementar o aleitamento, é importante salientar quanto ao preparos dos
alimentos, técnicas de higiene e que sejam alimentos saudáveis. A categoria
“Técnica da Ordenha” auxilia as mães a retirar o leite materno, para que esse seja
oferecido ao bebe, mesmo quando ela esteja fora e não possa amamentar,
sempre reforçando a idéia de aleitamento materno. E no tocante a categoria
“Armazenamento”, ensina as mães como, onde e por quanto tempo elas podem
guardar o leite materno para ser oferecido ao bebê, por ela ou por quem estiver
cuidado de seus filhos. Portanto para que todas essas ações ocorram é
necessário a capacitação de profissionais para o incentivo ao aleitamento
materno. Conclusões: A cartilha é de fundamental importância para o
esclarecimento de dúvidas pertinentes as mães, neste caso mães que trabalham
e querem continuar amamentando seus filhos. Espera-se que o lançamento desta
cartilha seja um meio de promover a prática do aleitamento materno exclusivo até
o sexto mês e que esta mãe continue amamentando seu filho até os dois anos de
idade, juntamente com a alimentação complementar. É responsabilidade dos
profissionais de saúde compreender esse processo do aleitamento e a partir disso
prestar uma assistência eficaz para essa mãe, entendendo que informações ela
precisam, desejam e esperam. Deste modo, profissionais que trabalham em
creches devem estar atentos para solucionar estes problemas e estarem abertos
a

serem

capacitados

a

aconselhar

as

mães

que

desejam

continuar

amamentando.
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CONSTRUINDO AS COMPETÊNCIAS DAS ENFERMEIRAS PARA O
ATENDIMENTO À CRIANÇA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
Silva AM1, Witt RR2

INTRODUÇÃO: A infância é o período em que as mudanças decorrentes do
desenvolvimento humano são mais intensas e visíveis. Nessa fase, ocorrem as
mais variadas transformações, envolvendo os aspectos físico, mental e
emocional. Considerando que a criança não apresenta capacidade para o autocuidado, o profissional de saúde deve dispensar um olhar atento à família, pois
esta constitui-se no principal responsável pela criança, exercendo grande
influência no seu crescimento e desenvolvimento. No Brasil, desde 1984, o
Ministério da Saúde vem implementando ações programáticas com enfoque aos
aspectos mais freqüentes e de maior peso na morbimortalidade de crianças de 0
a 5 anos de idade como: aleitamento materno e orientação alimentar para o
desmame, controle da diarréia, controle das doenças respiratórias na infância,
imunização e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento(1). Tais
ações têm sido empreendidas pelos profissionais que atuam na atenção à criança
na rede básica de saúde, já que conforme o Sistema Único de Saúde (SUS) é
neste local onde deve ocorrer o primeiro contato da população com os serviços de
saúde, ou seja, a porta de entrada dos usuários no SUS, sendo também
denominada como atenção primária em saúde (APS). Para a resolução dos
problemas na APS, é necessário um conjunto de ações práticas que requerem,
para sua implementação, uma pluralidade de competências(2), ou seja, atitudes,
habilidades, conhecimentos e saberes, embasados na singularidade de cada
indivíduo inserido em seu contexto de vida. No Brasil, alguns autores já
identificaram competências da enfermeira necessárias para a atuação em APS(3).
1

Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação da Escola de Enfermagem (PPGENF) da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Bolsista CAPES. Membro do Núcleo de Estudos em
Educação e Saúde na Família e Comunidade (NEESFAC). Relatora do trabalho. Email:
andria_2@hotmail.com
2

Enfermeira. Doutora em Enfermagem em Saúde Pública. Professora do PPGENF/UFRGS. Vice-líder do
NEESFAC.
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No entanto, ainda não existem estudos na literatura científica que abordem as
competências das enfermeiras para o atendimento à criança na APS. OBJETIVO:
Identificar quais são as competências das enfermeiras necessárias para o
atendimento à criança na APS. MÉTODO: Estudo exploratório, descritivo,
qualitativo – quantitativo, sendo desenvolvido com a Técnica Delphi, que consiste
na circulação de questionários interativos em um grupo que apresente saber
reconhecido na área de estudo, com objetivo de obter-se um consenso sobre
determinado assunto(4). Trata-se de uma pesquisa de dissertação de mestrado,
com resultados parciais, que está sendo realizada com enfermeiras que atuam na
rede básica de um distrito sanitário do município de Porto Alegre, Rio Grande do
Sul, Brasil. A coleta de dados iniciou em março de 2011 e está sendo
desenvolvida em duas rodadas, com aplicação de dois questionários, sendo que a
segunda rodada já está sendo realizada. Na primeira rodada, foi solicitado às
enfermeiras que, segundo seu entendimento e experiência, listassem três
competências necessárias para as enfermeiras no atendimento à criança em
APS. Essas respostas foram compiladas e analisadas por meio da análise de
conteúdo do tipo temática(5), dando origem a quarenta competências, que
compuseram o segundo questionário (segunda rodada). Neste, foi solicitado às
mesmas

enfermeiras

que

responderam

ao

primeiro

questionário

que

expressassem sua concordância por meio de uma Escala de Likert com opções
de 1 (discordo muito) a 5 (concordo muito) que foram atribuídas a cada
competência. Esta segunda rodada ainda está sendo desenvolvida. Para a
análise deste segundo questionário, será realizada análise quantitativa, com
estatística descritiva por meio de frequência absoluta e percentual. A média,
moda e mediana serão utilizadas como medidas de tendência central. O desvio
padrão e o coeficiente de variação, como medidas de dispersão, representam o
nível de discordância do grupo. Como na Técnica Delphi é fundamental que os
pesquisadores estabeleçam o nível de consenso antes da coleta de dados, como
critério de consenso para inclusão das competências nos resultados finais, é
necessário que cada uma obtenha na Escala de Likert média igual ou maior que
4, e desvio padrão menor ou igual a 1. O projeto de pesquisa foi encaminhado ao
Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre,
obtendo aprovação sob o registro Nº 580 e Nº do processo 001.000502.11.1.
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RESULTADOS: Das 32 enfermeiras que atuam na rede básica do referido distrito
sanitário, 24 responderam ao primeiro questionário (primeira rodada). A média de
tempo para o retorno deste questionário foi de 18 dias. A jornada de trabalho de
todas as enfermeiras foi de 40 horas semanais. A média de tempo de trabalho em
APS foi de 9,79 anos, enquanto a média de tempo de trabalho na unidade de
saúde foi de 4,08 anos. A média de tempo de graduada foi de 14,08 anos. Seis
enfermeiras possuíam outros vínculos empregatícios. Oito enfermeiras já haviam
atuado na área pediátrica hospitalar. Dez enfermeiras são especialistas em saúde
pública e quatro em saúde da família. A análise das respostas obtidas no primeiro
questionário resultou em quarenta competências que foram agrupadas conforme
seu conteúdo, em treze áreas: Atendimento integral da criança, Conhecimento
sobre as características normais da infância e as patologias e agravos mais
comuns dessa faixa etária, Atendimento clínico da criança em situação de risco,
Comunicação com a criança e a família/cuidadores, Relação com a família da
criança, Articulação com outros profissionais na equipe de saúde, Articulação com
outros serviços de assistência à criança, Vacinação, Conhecimento sobre a
comunidade, Gerenciamento, Autonomia, Identificação profissional com a área da
criança, Políticas públicas de saúde e ações programáticas. CONCLUSÕES: Os
resultados refletem a opinião das enfermeiras sobre as competências necessárias
para o atendimento à criança na APS. As competências identificadas nesse
estudo constituirão subsídios para a formação dos estudantes de enfermagem na
área da saúde da criança, além de servir como uma referência para o trabalho
das enfermeiras no atendimento à criança na rede básica de saúde, oferecendo
possibilidades para a identificação, avaliação e manejo dos mais variados
problemas que atingem as crianças, podendo contribuir para a promoção da
saúde da criança.
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CONSTRUINDO

CONHECIMENTO

SOBRE

ALEITAMENTO

MATERNO ATRAVÉS DA AÇÃO EXTENSIONISTA: A EXPERIÊNCIA
DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM DA UERJ.
Autores
Gomes, CS; Dias, MO; Martins, ES; Rodrigues, AM; Peres, PLP.
Resumo
Introdução: O aleitamento materno é um fenômeno biológico que serve para
oferecer todos os nutrientes na quantidade exata de que um bebê precisa. É
garantia de crescimento e desenvolvimento saudável, suficiente nos seis
primeiros meses e nenhum outro alimento é capaz de substituí-lo. Além disso, o
bebê recebe proteção contra alergias, infecções e outras doenças; é um
excelente exercício para a face do neonato que desenvolve a fala, dentes e
respiração, e também desenvolve afeto e saúde entre a mãe e seu filho. A
amamentação também traz inúmeras vantagens para a mãe como diminuir o
sangramento pós-parto, pois favorece o útero voltar ao seu tamanho normal,
assim como diminui as chances de desenvolver câncer de mama, anemia e
diabetes, e auxilia a perde mais rapidamente o peso que ganhou durante a
gravidez. O enfermeiro tem papel fundamental na prática do aleitamento materno
no desempenho de suas ações como profissional de saúde, no cuidar no que diz
respeito às mães que não podem amamentar por motivos alheios à sua vontade
como doenças materna ou da criança que contra-indiquem a amamentação;
trabalho materno e em alguns casos a hospitalização. Segundo Giugliane “Não
basta a mulher estar informada das vantagens do aleitamento materno e optar por
esta prática. Para levar adiante sua opção, ela precisa estar inserida em um
ambiente favorável à amamentação e contar com o apoio de um profissional
capacitado a ajudá-la, se necessário. Conhecimento acerca do manejo e apoio a
amamentação precisam fazer parte da formação do graduando de enfermagem,
para que futuramente como profissional enfermeiro, seja capaz de oferecer a
assistência de enfermagem focada nas necessidades da mulher e da criança na
promoção da amamentação. A partir dessa concepção, o projeto de extensão:
Apoiando a amamentAÇÃO na Baixada Fluminense da faculdade de enfermagem
da UERJ realiza anualmente um curso sobre aleitamento materno, tendo como
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público alvo os graduandos de enfermagem interessados na temática e em
participar como voluntário no projeto Objetivo: Discutir a relevância de ações
extensionistas sobre aleitamento materno para a construção de conhecimento de
graduandos de enfermagem. Identificar a importância de ações educativas de
profissionais e graduandos de enfermagem, voltada para pais e familiares sobre
amamentação Metodologia: Foi realizado um curso sobre aleitamento materno
nos moldes da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Criança (IUBAAM) na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro no período de 26 a 29 de Julho de
2011, sendo uma parte teórica e outra prática. Esta foi realizada em um Centro
Municipal de Saúde no Município de Nova Iguaçu, Região Metropolitana I do
Estado do Rio de Janeiro, no dia 13 de Agosto por ocasião da 2ª Etapa da
Campanha de Vacinação contra a poliomielite. O espaço físico foi o pátio do
CMS, com a instalação de uma tenda. Nesse espaço foram realizadas
orientações, aconselhamento e distribuição de panfletos sobre o assunto.
Enquanto as crianças eram vacinadas, dialogávamos com os responsáveis sobre
a importância da amamentação e as dificuldades encontradas pelas mães na sua
prática diária. Foram encontrados diversos relatos como nutrizes que praticavam
amamentação exclusiva devido ao conhecimento sobre a importância dessa
prática, mães que pela facilidade optaram pela alimentação industrializada, outras
que mesclavam entre leite materno e leite de vaca por acreditar que seu leite não
era suficiente o que muitos dizem “leite fraco”. Tais ações educativas tem efeitos
benéficos tanto para a mãe e seu bebê que tira dúvidas, informa-se e para os
profissionais ou futuros profissionais que participam desse aprendizado e
ganhando experiência. Um fato importante é que a maioria das mães não se
recusavam em participar do evento, porém uma em especial foi para a tenda
relatar sua experiência sobre a amamentação. Ela relatou ser extremamente
realizada por poder amamentar exclusivamente e em livre demanda, ainda
afirmou que a amamentação é um momento de prazer e afeto com seu filho. Esta
ainda, por apresentar uma boa produção de leite, despertou interesse em doar
para o banco de leite. Resultados: A indústria contribui com a valorização do leite
em pó, projetados na sociedade brasileira através de várias estratégias,
constituindo um empecilho na promoção ao aleitamento materno. Contudo, a
superioridade do aleitamento materno se transformou em unanimidade no meio
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científico e foi amplamente divulgada para o público em geral por intermédio de
campanhas nos meios de comunicação de massa e ações educativas, de
esclarecimento e reflexão de incentivo a amamentação. A mulher que amamenta
precisa do apoio de todos: família, amigos, vizinhos e no trabalho, além de ser
informada sobre os aspectos legais e direitos da nutriz. A enfermagem está
baseada em ampla base teórica para amparar e oferecer suporte às
necessidades individuais de cada mulher que amamenta de forma individualizada
e holística. Nesta prática tivemos a oportunidade de esclarecer muitas nutrizes no
que diz respeito a verdades e mitos, acreditados e seguidos a risca por estas,
como ingerir cerveja preta, comer canjica, passar casca de frutas como mamão
no mamilo para evitar rachaduras. Conclusão: Esse é um assunto de nosso
interesse, pois é função do enfermeiro incentivar, apoiar e valorizar a importância
e continuidade do aleitamento materno, acolher, respeitar e transmitir confiança,
fornecer informações que facilitem sua prática, esclarecer dúvidas a cerca de
mitos, ajudar na solução de problemas relacionados à amamentação, alem de
incentivar e apoiar a relactação, quando necessário, e claro, para as mulheres
que desejarem, orientar e incentivar a doação para bancos de leite. É um
privilegio fazer parte do projeto de extensão Apoiando a Amamentação na
Baixada Fluminense por meio da realização do curso de aleitamento materno,
pois conduz ao bem-estar de todos que estão envolvidos nesse processo, seja
profissional de saúde ou familiar e principalmente para a mãe e seu filho. Esse
curso teórico-prático trouxe muitas vantagens porque para promover e apoiar a
amamentação com eficácia deve-se ter conhecimento científico, competências e
habilidade em se comunicar de maneira clara e objetiva com a nutriz. Deve-se
saber ouvir, desenvolver confiança, dar apoio de maneira empática. Foi um curso
teórico muito dinâmico e informativo que associado a uma prática pode
aperfeiçoar ainda mais nossos conhecimentos adquiridos e incentivar o futuro
aprofundamento no assunto para sempre continuar praticando. Referência:
SILVA,I.A.
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CONSULTA

DE

ENFERMAGEM:

OPORTUNIDADE

PARA

ATUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA
Lima ECC1
Oliveira DLA²
Amaral MRL³
Moraes MJ4
Oliveira C5

Introdução: Com o objetivo de reorganizar a prática de atenção à saúde, foi
criado em 1994 o Programa de Saúde da Família (PSF), que tem como eixo
norteador a atenção primária a saúde. O foco deixa de ser o indivíduo doente e
passa a ser a família e o ambiente ao qual está inserida. A nova prática de saúde
inclui ações voltadas para promoção da saúde, prevenção, recuperação,
reabilitação de doenças e agravos. É formado por equipes multiprofissionais, com
médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos de enfermagem e agentes
comunitários de saúde (PEREIRA, 2008). Uma das responsabilidades da Equipe
de Saúde da Família é conhecer a realidade das famílias pelas quais são
responsáveis e identificar os problemas de saúde mais comuns e situações de
risco aos quais a população está exposta (ALENCAR, 2011). Como membro
integrante da equipe, o enfermeiro possui várias atribuições, entre elas a
realização da consulta de enfermagem à saúde da criança, que é uma atividade
privativa do enfermeiro e que recebeu o reconhecimento merecido, com a
implantação do Saúde da Família, uma vez que tal conduta visa prestar uma
assistência integral, resolutiva e contínua. A consulta do enfermeiro voltada para a
saúde da criança permite a avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil,
1

Enfermeira Assistencial da Estratégia Saúde da Família do município de São Luís – MA, membro
do Grupo de Estudo e Pesquisa na Saúde da Família, da Criança e do Adolescente – GEPSFCA.
elidachaves@globo.com.
² Enfermeira Assistencial da Estratégia Saúde da Família do município de São Luís – MA, membro
do Grupo de Estudo e Pesquisa na Saúde da Família, da Criança e do Adolescente – GEPSFCA.
³ Enfermeira Assistencial da Estratégia Saúde da Família do município de São Luís – MA, membro
do Grupo de Estudo e Pesquisa na Saúde da Família, da Criança e do Adolescente – GEPSFCA.
4
Agente Comunitária de Saúde da Estratégia Saúde da Família do município de São Luís-MA.
5
Agente Comunitária de Saúde da Estratégia Saúde da Família do município de São Luís-MA.
Temática: Responsabilidade social da enfermagem no cuidado ao recém-nascido, criança,
adolescente e família
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busca de informações acerca da alimentação da criança, com o objetivo de
avaliar possíveis riscos para desnutrição, desta forma, elaborar estratégias que
ajudem a corrigir ou prevenir o dano, pode ser também direcionada para a
prevenção de acidentes, maus tratos e violência na infância, atenção às doenças
prevalentes na infância e imunização (LIMA, 2011). O Programa Nacional de
Imunização (PNI), implantado em 1973, tem como objetivo controlar ou erradicar
as doenças infecto-contagiosas e imunopreveníveis, por meio das vacinas.
Sendo, portanto, a vacinação uma estratégia de saúde pública que mais colabora
coma redução da morbi-mortalidade infantil (BRASIL, 2001). Para as crianças
menores de cinco de anos, o Ministério da Saúde disponibiliza para as Unidades
Básicas de Saúde (UBS) todas as vacinas do calendário básico, que são elas:
BCG-ID, Hepatite B, vacina oral contra a Pólio-VOP, Tetravalente, Vacina Oral
contra o Roatavírus-VORH, Pneumocócica 10 (conjugada), Meningocócica C
(conjugada), Febre Amarela, Tríplice viral (SCR), Tríplice bacteriana-DTP, que
protegem contra as seguintes doenças, respectivamente: formas graves de
Tuberculose, Hepatite B, poliomielite, Difteria, Tétano, Coqueluche, meningite e
outras infecções por Haemophilus infuenza b, diarréira por Rotavírus, pneumonia,
otite, meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo, doença invasiva
causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C, febre amarela, sarampo,
rubéola e caxumba, difteria, tétano e coqueluche (BRASIL, 2011). Objetivos:
conhecer a cobertura vacinal em crianças menores de cinco anos; identificar
quais vacinas estão em atraso. Metodologia: Trata-se de um relato de
experiência, realizado a partir da avaliação da Caderneta de Saúde da Criança
durante as consultas de enfermagem, realizadas em uma unidade básica de
saúde, localizada na periferia de São Luís/MA, no período de 20 de julho a 20 de
agosto de 2011. Foram utilizadas duas classificações: esquema vacinal completo
e esquema vacinal incompleto. Participaram do estudo todas as crianças que
compareceram à Unidade Básica de Saúde para consulta de enfermagem e
portando a carteira de vacinação. Os dados foram coletados diretamente das
carteiras. Foi utilizado um questionário que constava de dados sobre sexo e a
idade das crianças e questões referentes às cadernetas preenchidas mediante a
verificação direta das mesmas. Após a consulta de enfermagem e avaliação do
esquema vacinal, a criança que necessitava de imunização, era encaminhada
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para o setor na unidade básica de saúde para a realização do procedimento.
Resultados: Compareceram à unidade básica de saúde 82 crianças, no período
de 20 de julho a 20 de agosto de 2011, destas 42 (51,2%) são do sexo feminino e
40 do sexo masculino (48,8%). Trinta crianças, o que corresponde a 36,5%
apresentaram esquema vacinal incompleto. Onze crianças estavam na faixa
etária menor de um ano, o que corresponde a 13,4%, destas, três crianças
estavam com o esquema vacinal incompleto, uma criança se destacou por
apresentar atraso na 1ª dose Rotavírus, 3ª hepatite B, 3ª anti-pólio e tetravalente,
febre amarela e pneumocócica 10. Na faixa etária de maior de um ano e menor
de dois anos foram 21 crianças (25,6%) e sete crianças com esquema vacinal
incompleto. Dezessete crianças (20,7%) eram maiores de dois anos e menores
de três anos, destas, cinco apresentaram esquema vacinal incompleto. Na faixa
etária maior de três anos e menor de quatro anos foram 10 crianças (12,2%) e
seis com esquema incompleto. A faixa etária que mais se destacou em número de
crianças foi a de maior de quatro e menor de cinco anos, com 23 crianças, o que
corresponde a 28,1%, destas, quatro estavam com esquema vacinal incompleto.
No que diz respeito à cobertura vacinal por doses recebidas, as vacinas BCG, 1ª
e 2ª doses da hepatite B, assim como 1ª e 2ª doses da vacina oral contra a PólioVOP e tetravalente apresentaram cobertura de 100%. A vacina com menor
cobertura foi a pneumocócica 10, com 60%, seguida por 1ª e 2ª doses da
rotavírus com 70% e 73,4% respectivamente. A vacina meningocócica C
apresentou 73,4% de cobertura, as vacinas tríplice viral e o 1º reforço da DTP
apresentaram 86,7% cada. O 1º reforço da vacina oral contra a Pólio-VOP
apresentou 90% e a vacina contra a febre amarela 93,4% de cobertura.
Conclusão: A cobertura vacinal é um importante indicador de saúde das
populações e da qualidade da atenção dispensada pelos serviços. O estudo
desse indicador, além de apontar aspectos da saúde infantil e da atuação dos
serviços, subsidia processo de planejamento, especialmente a reestruturação das
ações. O empenho para a cobertura de 100% das vacinas é constante, e isso é
feito por meio da busca ativa das crianças, através de instrumentos como os
cartões-espelhos que ficam arquivados nas salas de vacinas das unidades
básicas de saúde, os cartões-sombras dos agentes comunitários de saúde, além
da busca diária nas consultas de enfermagem. Essas ferramentas são de
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fundamental importância para a efetivação da vacinação, porque além das doses
aplicadas, há a necessidade de um controle maior, para que as crianças de fato
estejam imunes, para que não haja um intervalo além do que é preconizado,
sendo este um papel constantemente desempenhado pelo enfermeiro e a equipe
de enfermagem, uma vez que são estes os profissionais que mais atuam nos
setores de imunização das unidades básicas. Agindo desta forma, as crianças
estarão com imunidade garantida e o país, por meio do Programa Nacional de
Imunização, estará controlando ou erradicando doenças infecto-contagiosas e
diminuindo a morbi-mortalidade infantil.
Descritores: Enfermagem, Saúde da Família e Imunização.
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CONSULTA DE PUERICULTURA: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO
ATENDIMENTO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Moraes P S1, Ferrari R A P2, Tacla M T G M3, Dias E B4.
Introdução: Os programas estabelecidos nos serviços de saúde devem oferecer
um atendimento mais humano e de melhor qualidade com a finalidade de reduzir
os índices de morbidade e mortalidade por causas passíveis de prevenção, se
executado na perspectiva da vigilância em saúde. Um dos programas essenciais
para este atendimento é o Programa de acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento infantil cuja finalidade é intervir com ações de prevenção em
diversas

doenças

durante

os

primeiros anos

de

vida

da

criança.

O

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (CD) faz parte da avaliação
integral à saúde da criança (0 a 6 anos), sendo parte integrante da puericultura, a
qual envolve a avaliação do peso, altura, desenvolvimento neuropsicomotor,
vacinação e intercorrências, o estado nutricional, bem como orientações à
mãe/família/cuidador sobre os cuidados com a criança (alimentação, higiene,
vacinação e estimulação) em todo atendimento, não deixando também de
registrar todos os procedimentos no cartão da criança. O Ministério da Saúde
(MS), visando à saúde infantil criou, em 1984, o Programa de Assistência Integral
a Saúde da Criança (PAISC) com o objetivo de incrementar a capacidade
resolutiva dos serviços de saúde e reduzir rapidamente os altos índices de
mortalidade infantil por doenças respiratórias e gastrointestinais, além do

1

Enfermeira Residente em Saúde Saúde da Criança pela Universidade Estadual de Londrina
UEL-PR.

2

Enfermeira, Mestre. Professora do Departamento de Enfermagem, Coordenadora da Residência
de Enfermagem em Saúde da Criança - Centro de Ciências da Saúde, Universidade Estadual de
Londrina - UEL.

3

Enfermeira,Doutora. Professora do Departamento de Enfermagem, Vice-Coordenadora da
Residência de Enfermagem em Saúde da Criança - Centro de Ciências da Saúde, Universidade
Estadual de Londrina - UEL.

4

Enfermeira Coordenadora da Unidade Básica de Saúde Parigot de Souza, Londrina-PR.
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incentivo ao aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Para realizar a
puericultura em sua plenitude, deve-se compreender a criança em seu ambiente
familiar e social, além de suas relações e interação com o contexto
socioeconômico, histórico, político e cultural em que está inserida. Notoriamente a
puericultura constitui- se em um elemento indispensável ao processo de trabalho
da enfermeira. Para isso, utilizam-se meios importantes como as visitas
domiciliares e a Estratégia Saúde da Família (ESF). Dentre os principais objetivos
da assistência à saúde infantil desenvolvida nas Unidades de Saúde da Família
estão a promoção e a recuperação da saúde das crianças, buscando assegurar
um

crescimento

e

desenvolvimento

saudáveis

na

plenitude

de

suas

potencialidades, sob o ponto de vista físico, mental e social. Portanto, as ações na
puericultura voltam-se para a prevenção e promoção da saúde da criança a fim de
garantir um desenvolvimento saudável. Consistindo a consulta de enfermagem
uma ação inerente ao enfermeiro, este estudo buscou caracterizar o perfil
epidemiológico das consultas de puericultura realizadas crianças de 0 a 2anos de
idade, atendidas numa UBS. Objetivo: Identificar as consultas de puericultura
realizadas pelas enfermeiras residentes em uma UBS da zona norte de LondrinaPR. Métodos: Trata-se de uma pesquisa quantitativa do tipo descritiva
exploratória. Os dados foram coletados em uma Unidade Básica de Saúde (UBS),
localizada na região norte da cidade de Londrina, Paraná, no período de maio de
2008 até agosto de 2011. A população deste estudo compreende crianças de
zero a 2 anos de idade, residentes na área de abrangência da UBS, que foram
atendidas na consulta de enfermagem pelas residentes de Enfermagem em
Saúde da Criança. Os dados da pesquisa foram extraídos de fontes secundárias
de informações sistematizadas e armazenadas em um livro de registro pelas
enfermeiras residentes de Saúde da Criança. Posteriormente, à classificação dos
achados clínicos, realizou-se o agrupamento por faixas etárias: até 10º dia de
vida; 11º - 30º dia de vida; 31º - 60º dia de vida e 61º dia de vida ou mais. Este
último foi apresentado em maior intervalo visto que houve menor concentração de
atendimentos se comparada às outras faixas etárias. Resultados: Foram
realizadas 1228 consultas de puericulturas realizadas apenas por enfermeiras
residentes em Saúde da Criança –UEL. Dentre estas, 367 (29,88%) eram a 1ª
consulta que ocorreu predominantemente por consulta na UBS 86,7% seguida por
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visita domiciliar 13,3%. Quanto ao sexo, o masculino correspondeu a 48,37%
(594) e o feminino 51,63% (634). A OMS recomenda que a mesma seja realizada
até uma semana após a alta do bebê. No presente estudo 37,60% foram
realizadas até 10ºdia de vida; 48,50% do 11º - 30º dia de vida; 9% do 31º - 60º dia
de vida e 4,90% com 61º dias de vida ou mais. Das consultas realizadas maior
parte deu-se com bebês de até 3 meses 65,55%; seguido de 19,05% de 3 meses
e 1 dia até 6 meses; 11,24% de 6 meses e 1 dia até 1 ano e 4,16% de 1 ano ou
mais. Os problemas encontrados foram em relação à alimentação, dúvidas sobre
higiene e cuidado. Foram realizadas orientações sobre aleitamento materno e
manejo, cuidados gerais, prevenção de acidentes pertinentes à idade e
imunização. Conclusão: A prática da puericultura pode promover uma nova lógica
no processo de trabalho da enfermeira que atua na atenção básica, cuja
finalidade seja o cuidar na perspectiva da integralidade, de maneira que os
serviços de saúde passem a perceber o usuário como um agente que tem direito
de escolha, valorizando, desse modo, sua autonomia, sentimento e necessidade
de atenção. Percebe-se que a assistência de enfermagem em puericultura,
associada à visita domiciliar, é oportuna para intervenções educativo-assistenciais
nas questões nutricionais e alimentares, contudo requer sensibilidade para ir além
do que se observa e escuta, especialmente quando se trata de pessoas carentes
cuja saúde é fortemente influenciada pelos determinantes sociais. Dessa forma,
faz-se necessário estabelecer medidas educacionais de sensibilização à
população sobre a importância da puericultura para que melhoras na saúde das
crianças desse estrato socioeconômico possam ser alcançadas no médio e longo
prazo.
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CONSUMO

DE

ÁLCOOL

PELOS

ADOLESCENTES:

UMA

REALIDADE BRASILEIRA
Pinheiro JL1; Moreira RA2; Araujo AF 3
NTRODUÇÃO: O ser humano passa por diferentes fases de evolução até adquirir
maturidade, compreendendo a adolescência a fase mais carregada de
transformações variáveis físicas e psicológicas. Etapa representada por
turbulências emocionais, pela busca incansável da identidade e pela constante
procura do “eu interior”; onde o púbere busca se engajar dentro de grupos
compatíveis com seus interesses momentâneos, praticando muitas vezes ações
inconvenientes, para ser acolhido em determinados grupos. Os adolescentes
compreendem indivíduos entre doze e dezoito anos de idade, cuja venda de
bebidas alcoólicas é proibida, ao contrário da realidade vista a olhos nus, já que
este comportamento adolescente é bastante comum (BRASIL, 2008). É plausível
que fatores como a falha do poder público e a permissividade da sociedade em
relação ao álcool contribuam para essa prevalência (VIEIRA et al , 2007). Devido
ao fato deste assunto ser bastante abordado na atualidade, seja através dos
meios de comunicação ou de pesquisas buscou-se por meio deste estudo um
maior conhecimento a cerca da problemática em questão, procurando soluções
que ajude o adolescente no enfrentamento de tal problema. O presente estudo
surge como alerta ao poder público e demais áreas envolvidas servindo como
futura fonte de pesquisa, além de contribuir para conscientização da população
em questão a respeito dos riscos e malefícios do álcool em qualquer etapa da
vida. OBJETIVO: Analisar produções de pesquisas cientifica sobre a realidade
brasileira envolvendo os jovens adolescentes e o uso do álcool. METODOLOGIA:
Compreende

um

estudo

bibliográfico

de

caráter

descritivo-exploratório,

desenvolvido por meio de um levantamento bibliográfico durante o mês de agosto
de 2011, por meio da análise de periódicos publicados nos anos de 2006 a 2011,
tendo como temática o uso de bebidas alcoólicas pelos adolescentes e como
descritores de saúde: adolescentes, consumo de bebidas alcoólicas e
1

1 Acadêmica do 9° Semestre do Curso Enfermagem da Universidade Regional do Cariri – URCA.
2 Enfermeira Especialista Administração Hospitalar e Sistema de Saúde.
3 Enfermeira Especialista em Enfermagem do Trabalho.
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comportamento do adolescente. Os documentos utilizados, no caso os artigos
encontrados foram selecionados e locados devidamente em uma pasta, como
forma de organização, onde os mesmos passaram por uma leitura prévia,
fichamento e análise minuciosa. Utilizou-se para coleta de dados páginas
eletrônicas e revistas, sendo as mais utilizadas a Biblioteca Virtual em Saúde
(BIREME) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). RESULTADO E
DISCUSSÃO: Vieira et al (2007), ressalta em seus estudos que o uso de álcool

pelos futuros adultos se mostra cada vez mais frequente, de início precoce e
aumento progressivo com o passar do tempo em ambos os sexos. Constata-se
que o consumo de álcool pelos adolescentes é uma constante progressiva, que
independe do sexo, mostrando assim que tanto meninos como meninas fazem
uso de álcool antes da maior idade. Galduroz et al (2010), ressalta que o perfil do
adolescente com maior risco de fazer uso abusivo de álcool, compreende:
maiores de 15 anos de idade, relação ruim ou regular com pai e mãe, pais
separados, perceber o pai como liberal, ausência de religião e trabalho formal.
Percebe-se que muitos jovens iniciam o consumo de álcool precocemente, por
diversos motivos, que vão desde relações familiares conturbadas a problemas de
socialização com outros grupos, surgindo assim à necessidade de projetos sociais
que incluam e interajam com esses, no intuito de que bons frutos sejam colhidos.
Afirma Souza et al (2010), que existem duas possibilidades de se explanar a
reprodução do beber muito para os adolescentes, dentre elas, o não
entendimento do limite do beber social e o abuso, existindo ainda outros
significados relacionados a essa prática. Percebe-se que os adolescentes por se
encontrarem em uma fase inconstante, tornam-se vulneráveis a determinados
fatos e acontecimentos, como no caso da bebida alcoólica não sabendo respeitar
os limites impostos. Strauch et al (2009), afirma que o uso de bebidas alcoólicas
apresenta culminante prevalência em ambos os sexos em início precoce.
Permitindo indicar que esse exercício pode ser tido como um problema de saúde
publica, já que essas bebidas são facilmente adquiridas por indivíduos menores
de 18 anos, em locais comuns e bastante divulgados, como, festas, bares,
supermercados, casas noturnas, lojas de bebidas, postos de gasolina,
evento/festa dentro da escola, dentre outros Vieira et al (2007). O autor citado
demonstra em seu estudo à proporção que o álcool tem abrangido na atualidade
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e que esta cada vez mais próxima de nossos jovens, até mesmo nos lugares
menos prováveis e que deveriam ser respeitados por esses, como o caso das
escolas. CONCLUSÃO: O alto índice de adolescentes fazendo uso excessivo de
bebidas alcoólicas mostra uma dificuldade a ser enfrentada pela família,
comunidade, escola e poder público. O profissional da saúde em especial o
enfermeiro da atenção básica, deve explorar sua área com intuito de descobrir o
perfil dos seus adolescentes e por meio desse achado traçar um plano de saúde
com intuito de combater essa constante, já que esse profissional tem mais
vantagens quando comparados a outros de outras áreas, devido à possibilidade
de desenvolver um vinculo maior entre os jovens. O enfermeiro deve estimular o
elevado convívio adolescentes/família, sempre esclarecendo sobre os prejuízos
trazidos com o uso do álcool, através de um diálogo constante entre
adolescente/família/comunidade. A análise dos trabalhos estudados nos mostrou
ser uma constante muito presente na vida dos nossos jovens, esses iniciam o uso
cada vez mais cedo e muitas vezes não tem um ponto de apoio, que funcione
como uma fonte esclarecedora de questões polêmica, como no caso o uso de
álcool ou outras drogas. Emergindo assim a necessidade de políticas públicas em
saúde direcionadas a atender essa população, esclarecendo e ofertando novos
projetos de inclusão para esses jovens, já que esses compreendem o futuro da
nação.
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CONTRA-INDICAÇÕES

VACINAIS:

AÇÃO

EDUCATIVA

PARA

USUÁRIOS EM UMA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE NA
AMAZÔNIA.
Gonçalves APO1, Oliveira JMMB2, Silva EP3, Tavares ESP4, Teixeira NLA5.

Introdução: A vacinação é uma importante medida de prevenção para muitas
doenças transmissíveis e faz parte dos programas de imunização e vigilância
epidemiológica, por sua importância deve ser promovida durante as atividades
educativas dirigidas a todas as faixas etárias. Promoção e prevenção são as
melhores formas de garantir qualidade de vida e bem-estar às pessoas,
independente de suas condições sociais, econômicas, epidemiológicas e
culturais. Justificamos nossa atividade educativa pela observação empírica em
cadernetas com atraso vacinal, durante as consultas de enfermagem às crianças
menores de dois anos, por inúmeras causas, mas supostamente por falsas
contra-indicações. Nossa proposta com este trabalho foi promover informações
aos responsáveis por crianças sobre contra-indicações vacinais. Objetivo(s):
Informar aos responsáveis por crianças de 0 a 10 anos, usuários de uma unidade
municipal de saúde, sobre contra-indicações vacinais. E avaliar o nível de
informações dos atores antes e após a palestra. Metodologia: Local: Unidade
Municipal de Saúde do Guamá. Amostra: aleatória, onde os sujeitos da pesquisa
foram os acompanhantes de criança até a Sala de Imunização da UMS. Materiais:
álbum seriado (informando o que são vacinas, o quadro vacinal básico, o que são
1

Orientadora. Coordenadora da Atividade Curricular Atenção Integral à Saúde da Mulher, da
Criança e do Adolescente e Coordenadora de Educação à Distância da Faculdade de
Enfermagem da UFPa. Graduação em Enfermagem - Curso de Graduação em Enfermagem Universidade Federal do Pará (UFPa); Licenciatura em Enfermagem - Curso de Graduação em
Enfermagem - Universidade Federal do Pará (UFPa); Habilitação em Obstetrícia - Escola de
Enfermagem "Magalhães Barata" - Universidade Estadual do Pará (UEPa); Especialização em
Enfermagem - Escola de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP);
Mestrado em Programas de Saúde - Escola Nacional de Saúde Pública - Fundação "Oswaldo
Cruz"(ENSP/FIOCRUZ).
2
Relatora. Acadêmica de Enfermagem. Bolsista de iniciação Científica PRODOUTOR/PARD da
Universidade Federal do Pará; Graduação em Tecnologia em Gestão de Saúde – Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPa); Especialização em Gestão Pública em Saúde
– Universidade Federal do Pará (UFPa).
3,4,5

Acadêmicas de Enfermagem – Universidade Federal do Pará (UFPa).
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contra-indicações falsas e verdadeiras, as contra-indicações gerais e específicas)
com o qual foram ministradas as palestras, questionários avaliativos contendo 10
(dez) questões sendo 6 (seis) fechadas e 4 (quatro) abertas - aplicados antes
(identificado como 1º. Momento = M1) e após (identificado como 2º. Momento =
M2) as palestras, com os mesmos quesitos e distribuímos um folder informativo
com o conteúdo do álbum seriado, para facilitar a fixação e o repasse das
informações. Total de participantes = 33 usuários. Resultados: O acompanhante
principal foi a mãe com 31 ocorrências (94%). A faixa etária predominante foi de
21 a 30 anos (55%). O nível de escolaridade o Ensino Médio Completo (33%).
Estes dados teoricamente identificam nossos atores como parentes em primeiro
grau das crianças a serem vacinadas, com idade adulta e bom nível de
escolaridade. Em relação aos questionamentos: “O que a Sr (a). entende por
vacina?” (M1) = “para não ficar doente” 39%; no M2 = “serve para a prevenção e
proteção” 61%. Notamos aí um aprendizado de termo técnico na linguagem e
entendimento da finalidade do imunobiológico. Para o questionamento: “Qual a
importância da vacina para quem a recebe?”, (M1) = “para prevenir as doenças”,
“combater”, “evitar” 58%; M2= “para prevenir de doenças” 52%, “é essencial e
importante”, 15%. Quando se perguntou se o acompanhante sabia o que é contraindicação vacinal no M1 = 58% responderam não saber e 42% responderam
saber; no M2 = 82% responderam saber o que é contra-indicação vacinal e 18%
responderam não saber. Acreditamos até aí ter obtido êxito na passagem de
informação, pois houve um aumento de 40% nas pessoas que afirmaram saber o
que é contra-indicação. Perguntamos se eles saberiam explicar “o que é uma
contra-indicação”, M1= 58% deles responderam que não sabiam, percentual que
diminuiu bastante após a palestra quando no M2= 27% disseram que não sabiam
responder ou explicar. A resposta mais completa no M1 foi “É uma vacina que faz
mal, é contra-indicada para certas pessoas que, por exemplo, tem alergia a ovo
não pode tomar certas vacinas”, duas pessoas deram esta resposta no M1= 6%,
os demais apresentaram respostas variadas como, “o que não deve ser feito” e
“quando não pode ser dado em qualquer idade”, foram as respostas de dois
atores 2 representado 6%. Os demais elaboraram respostas variadas, mas
nenhuma delas foi clara como, por exemplo, “que não é pra tomar”, uma pessoa
deu esta resposta juntamente com as demais dá um total de 27%. M2= 73%
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arriscaram dar respostas, porém somente uma pessoa teve uma resposta bem
completa: “são condições temporárias que podem trazer riscos severos”,
representando 3%. Os demais elaboraram as seguintes frases “quando a pessoa
toma e tem algum tipo de alergia” e “quando tem risco”, representando 15% cada,
“quando ele não pode tomar a vacina”, com um total de 21%, “febre alta” 6%,
porém ainda ficou a dúvida se eles realmente entenderam o que foi exposto, pois
13% elaboraram respostas inadequadas. No questionamento: “Você sabe que
existem contra-indicações falsas e verdadeiras?”, no M1 = 33% responderam que
sim e 67% responderam que não sabiam que existem contra-indicações falsas e
verdadeiras; no M2 = 88% responderam que sim e 12% responderam que não
sabiam que existiam contra-indicações falsas e verdadeiras. Neste caso 55% dos
atores afirmaram aprendizado positivo. No questionamento: “Você sabe que
existem contra-indicações gerais e especificas?”, no M1 = 18% responderam
saber que existiam contra-indicações gerais e específicas enquanto 82%
responderam desconhecer esta informação; no M2 = 58% responderam saber e
42% negaram saber. Quando perguntamos se eles saberiam dar um exemplo de
uma contra-indicação geral, no M1 = 82% não souberam responder o que era
uma contra-indicação geral, e os demais responderam que “pessoas com alergia
a ovo não podem tomar certas vacinas”, 3%; “baixa resistência”, 9%; e “febre
alta”, 6% e no M2 = 42% relataram continuar a desconhecer o que é uma contraindicação geral e a resposta correta mais relatada foi “febre muito alta”, 30%.
Observamos que eles confundiram contra-indicações específicas com as contraindicações gerais como, por exemplo, nos responderam que a vacina “BCG, em
pessoas que tem HIV não podem tomar”, um total de 9 pessoas, correspondendo
a 27%. Para última indagação: “Você poderia me dar um exemplo de contraindicação falsa ou verdadeira em relação a alguma vacina em especial”, no M1 =
100% não souberam responder, no M2 = 76% arriscaram responder, mas, não
souberam diferenciar as contra-indicações falsas das verdadeiras e 24%
arriscaram dar respostas, entretanto as resposta dadas foram confusas e o
entrevistados

davam exemplos corretos porém não conseguiam correlacionar

com a vacina, como, por exemplo, “prematuro, não pode tomar”, “reação local
roxura”,

“tosse”,

“febre

baixa”.

Ou

seja,

neste

quesito

não

obtiveram

aproveitamento. Conclusão: As atividades educativas devem obedecer as
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orientações pedagógicas, seguindo os quesitos, interesse dos participantes,
levantamento do conhecimento do grupo, ambiente adequado, atividade
educativa, avaliação do aprendizado e reforço do aprendizado. Caso não
primarmos por estes passos corremos o risco de não atingir os usuários do
Sistema Único de Saúde. Tais ações são de grande relevância para área de
saúde, não somente em relação às contra-indicações vacinais, mas para que
outras informações de saúde possam ser repassadas pela equipe multidisciplinar
e acadêmica; acreditamos que é através dessas ações que muitos agravos à
saúde poderão ser evitados e possamos produzir para muitos o bem estar que
todos almejam. Sugerimos que o espaço do corredor da sala de vacina, e⁄ou salas
de espera das unidades de saúde, seguindo as orientações do Ministério da
Saúde, sejam utilizados para educação permanente, ou mesmo oficinas de
aprendizado, e criação de novas tecnologias, inclusive que sejam estendidas aos
profissionais. Assim concluímos que precisaríamos de outros momentos ou criar
tecnologia para alcançar o objetivo proposto. Referências: Brasil. Ministério da
Saúde. FUNASA- Manual de Normas de Vacinação - 4a Edição. 2001. Gilio AE.
Manual de Imunizações: Centro de Imunizações Hospital Israelita Albert Einstein
/4.ed. - Rio de Janeiro : Elsevier, 2009. Brasil. Ministério da Saúde. FUNASA Manual de Procedimentos para Vacinação – ARANDA et al. 4a Edição. 2001.

DESCRITORES: enfermagem (NU), educação (ED), contra-indicação (CT).
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CONTRIBUIÇÃO

DA

ENFERMAGEM

NA

ASSISTÊNCIA

HUMANIZADA AO RECÉM-NASCIDO DE BAIXO PESO – MÉTODO
MÃE CANGURU1
Penha TP2
Pereira MM2
Cavalcante UMB2
Cavalcante WT2
Vaz EMC3

INTRODUÇÃO: O número elevado de neonatos de baixo peso ao nascer (peso
inferior a 2.500g, sem considerar a idade gestacional) constitui um importante
problema de saúde e representa um alto percentual na morbimortalidade
neonatal(1). Em todo o mundo, nascem anualmente 20 milhões de crianças
prematuras e com baixo peso, sendo que 1/3 destas morrem antes de completar
um ano de vida(2). Portanto, o atendimento perinatal tem sido foco primordial das
atenções do Ministério da Saúde, visto que neste componente reside o maior
desafio para a redução da mortalidade infantil. No intuito de transformar esta
realidade, o Ministério da Saúde lançou a Portaria nº 693/00, que trata da norma
de atenção humanizada do recém-nascido de baixo peso (Método Mãe Canguru).
O método canguru, criado em 1978 pelo Dr. Edgar Rey Sanabria e desenvolvido
em 1979 pelo Instituto Materno-Infantil de Bogotá, na Colômbia, constitui na
contemporaneidade, uma importante estratégia que buscava promover um melhor
desenvolvimento do bebê nascido prematuramente(2). Tal método consiste
basicamente em um tipo de assistência neonatal que implica contato pele a pele
precoce entre a mãe e o recém-nascido de baixo peso, de forma crescente e pelo
tempo que ambos entenderem ser prazeroso e suficiente, permitindo, dessa
forma uma maior participação dos pais no cuidado a seu recém-nascido(2). O
programa mãe canguru situa-se dentro da Política Nacional de Humanização, que
se fundamenta em programas e tem como objetivo humanizar as práticas de
1

Área Temática: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família.
Graduando em enfermagem da Universidade Federal da Paraíba.
3
Enfermeira, Mestre em Enfermagem/UERJ, Docente do Departamento de Enfermagem MaternoInfantil e Psiquiátrica/ UFF, cedida ao Departamento de Enfermagem em Saúde Pública e
Psiquiatria/ Área da Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente/ UFPB.
2
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cuidado no Sistema Único de Saúde – SUS. Neste contexto, o programa pretende
não só favorecer a melhora das condições de saúde do bebê, apresentando uma
nova forma de cuidado, mas também incentivar a formação de vinculo entre mãe
e bebê(2). Mas para que a mãe do recém nascido de baixo peso se encoraja a
aderir ao Método Mãe Canguru (MMC), se faz necessário a mobilização de toda a
equipe multiprofissional atuante na assistência deste bebê, principalmente o
enfermeiro, uma vez que são os profissionais que estão em contato direto com a
mãe e bebê a maior parte do tempo do internamento. Assim, é importante que o
enfermeiro oriente e esclareça as mães, acerca dos benefícios que este método
proporciona para seu filho, devendo cativá-las para aceitarem esta assistência
humanizada. OBJETIVO: Elencar os benefícios que o método mãe canguru traz
como consequência de sua utilização, ressaltando o papel do enfermeiro na
implantação deste método nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, pautada na literatura
pertinente ao tema em destaque. Esta por sua vez, foi desenvolvida a partir de
material já elaborado, constituído principalmente de artigos científicos e manual,
envolvendo etapas como: escolha do tema, levantamento bibliográfico preliminar,
formulação do problema, elaboração do plano divisório do assunto, busca de
fontes, leitura do material, fichamento, organização lógica do assunto e redação
do texto. O levantamento do material bibliográfico ocorreu no mês de agosto de
2011. O conjunto de materiais utilizados teve como fonte manual, artigos de
periódicos e banco de dados informatizados como Lilacs, BVS, Scielo, utilizando
como descritores: “papel do profissional de enfermagem”, “recém-nascido de
baixo peso” e “relação mãe-filho”. A partir dos dados adquiridos nos materiais
bibliográficos, os assuntos foram selecionados e relacionados ao objetivo
proposto da pesquisa. O material selecionado foi compilado e apresentado de
forma textual, com o intuito de expor as idéias, conceitos e visão de vários
estudiosos na área em foco. RESULTADOS: Com base na literatura pesquisada,
a adoção do MMC na assistência ao recém nascido de baixo peso estimula a
formação dos laços afetivos; favorece a produção do leite materno, beneficiando
assim a lactação e a amamentação; ajuda no desenvolvimento físico e emocional
do bebê; reduz o estresse e o choro do recém-nascido; estabiliza os batimentos
cardíacos, a oxigenação e a temperatura do corpo do bebê; possibilita lembrar o
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som do coração materno, da voz da mãe, o que transmite calma e serenidade;
desenvolve no bebê sentimentos de segurança e tranquilidade; diminui riscos de
infecção cruzada e hospitalar; reduz o número de abandono desses bebês e
contribui para o apego entre mãe/filho(2). A implantação do MMC visa em
essência, a mudança de atitudes em relação ao cuidado e manuseio do bebê e à
participação de sua família. Esse objetivo, por sua vez, possui embutido em si
mesmo, algumas questões do saber/fazer do profissional, como a abordagem
comunicativa e criativa, a abertura de espaços e a própria relação estabelecida
para o cuidado(3).E para que MMC seja encorajado, o enfermeiro das unidades
neonatais deve facilitar as oportunidades de contado precoce entre pais e bebês
prematuros, visando estabelecer o vínculo e apego, tendo em mente que esse é
um processo gradual que pode levar mais tempo do que os primeiros dias ou
semanas do período pós-natal. É importante que os profissionais da enfermagem
desenvolvam uma interação efetiva, compreendendo a vivência desses pais,
nessa fase de sua vida, oferecendo-lhe um espaço legítimo para que eles
expressem seus sentimentos e ainda esses mesmos profissionais possam
oferecer elementos concretos e facilitadores para que ocorram as transformações
que vão possibilitar a esses pais superarem barreiras e se movimentarem em
direção à aproximação e interação com seu filho. A literatura mostra que o
enfermeiro juntamente com a equipe multiprofissional deve promover um
ambiente propício ao desenvolvimento da criança, contribuindo para que as mães
exerçam o seu papel materno. Como, no momento do nascimento e logo após, as
mães se sentem inseguras no ato de cuidar de suas crianças, elas necessitam de
auxílio durante o desenvolvimento dessas atividades. A partir desse momento as
informações e o apoio fornecidos pelo enfermeiro são essenciais, tornando
possível a sustentação efetiva entre a mãe e o bebê, e não somente, escutando
os medos, as dificuldades, mas dando amparo para a situação(4). Além disso, é
imprescindível que a equipe de enfermagem conheça o perfil socioeconômico da
família, reconhecendo a realidade da vivência da mãe-família em seu contexto
social, valorizando a incorporação desses indivíduos no processo de cuidar e de
assistir o recém-nascido prematuro. Para tal proposta, é necessário que a
enfermagem conheça, compreenda e transforme sua assistência, na qual mãebebê-família devem ser vistos em sua cultura própria, entendendo a necessidade
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de

promover

cuidados

de

enfermagem

na

perspectiva

transcultural(5).

CONCLUSÃO: Ao lançar luz sobre a temática percebemos que, o atendimento
humanizado ao prematuro, através do MMC, é uma proposta que visa qualificar o
cuidado baseado na atitude dos profissionais de saúde diante do neonato e de
sua família e sob essa perspectiva, ao proporcionar maior contato entre a mãe e
seu filho, e entre os familiares, busca construir uma rede social de apoio que
contribui amenizando os efeitos negativos da internação hospitalar neonatal.
Nesta perspectiva, durante a aplicação do MMC, o enfermeiro ocupa uma posição
especial, pois mantém uma relação direta e contínua com o bebê e seus pais em
todas as etapas do programa, realizando cuidados voltados para o conforto e para
a maior aproximação entre eles. Sendo o profissional de enfermagem um
importante agente na promoção e concretização das estratégias de humanização,
junto aos demais membros da equipe multiprofissional, dentre as quais podemos
destacar: o acolhimento dos pais e família extensiva do bebê na Unidade
Neonatal; a comunicação e expressão das vivências através de grupos de apoio e
a participação dos pais nos cuidados do bebê. Portanto, ressalta-se o papel do
enfermeiro como educador para enfatizar as mães os benefícios do MMC e
desenvolver um pensamento critico sobre a importância desse método no
desenvolvimento de seu filho. Diante do exposto, a utilização do MMC nas
unidades de terapia intensiva neonatal traz numerosos benefícios para a família e
para a instituição de saúde, como método de humanização, além de atuar
diretamente na recuperação dos prematuros.
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CRESCENDO

COM

AIDS:

PERFIL

EPIDEMIOLÓGICO

EM

MENORES DE 18 ANOS NO BRASIL EM 2010
AUTOR (ES): Silva VM 1, Viana LS¹, Abreu TGT¹, Araújo RS¹, Leitão AS¹

INTRODUÇÃO: Tem-se a infecção pelo vírus HIV e a Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) como um dos mais sérios agravos já vistos
pela humanidade, sobretudo por seu caráter pandêmico. A AIDS configura-se
pela combinação de sintomas e sinais (síndrome) ocasionados pelo declínio do
sistema

imunológico.

Em

geral,

a

infecção

pelo

HIV

acarreta

uma

imunossupressão de caráter progressivo (BRASIL, 2010). Esta síndrome tem
causado impacto expressivo em nossa sociedade diferenciando-se de outras
doenças graves. A evolução da deficiência imunológica varia de indivíduo para
indivíduo, segundo o grau de exposição e pode decorrer de vários fatores, tais
como: modo de transmissão do HIV; carga viral; presença de outras Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST); co-infecção de tuberculose (TB); competência
do sistema imunológico do indivíduo infectado; fatores psicológicos e sociais, bem
como adoção de medidas de prevenção (NEIVA, 2004). A transmissão do vírus
HIV dá-se de pessoa para pessoa por via sanguínea, via sexual e vertical - da
mãe infectada para o feto durante a gestação, parto ou aleitamento. O diagnóstico
baseia-se na história clínica, na identificação dos fatores de risco, exame físico,
evidência laboratorial do declínio imune, sorologia positiva, sinais e sintomas
(BRASIL, 2010). No início, tinha-se que a AIDS estava restrita aos chamados
grupos de risco (homossexuais masculinos e bissexuais), entretanto ao passo que
os anos sucederam-se, pôde se observar um deslocamento também para a
população heterossexual masculina e feminina. No contexto brasileiro, percebe-se
a partir da década de 1990, que a epidemia começa a afetar pessoas de nível
socioeconômico mais baixo e também as mulheres, o que se caracterizou como
uma pauperização, feminização e interiorização da síndrome (GOLDANI et al.
2003; VERBURG e CHAVES, 2006). Ao constatar o aumento do HIV e da AIDS
nas mulheres, entende-se que mais crianças são afetadas. Ao se aludir à criança
e estender o pensamento ao adolescente, no que tange à AIDS, surgem reflexões
1

Acadêmica (o) do Curso Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão - UFMA
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sobre quem seriam estas crianças e o que pode ser feito para evitar que elas
adquiram o vírus HIV. OBJETIVOS: Analisar as informações sobre a AIDS em
crianças e adolescentes (0 a 18 anos segundo o Estatuto da Criança e do
Adolescente) no Brasil no ano de 2010, disponíveis no Sistema Nacional de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). METODOLOGIA: Este estudo
configura-se como ecológico descritivo e versa acerca da incidência de AIDS
crianças e adolescentes (0 a 18 anos, segundo classificação do ECA), no período
de 2010, no qual se realizou uma pesquisa de cunho sistemático nas bases de
dados do DATASUS - Departamento de Informática do SUS, Ministério da Saúde.
Deste modo, foram colhidos dados quanto a AIDS no ano de 2010, para se
analisar a quantidade de portadores da citada síndrome na referida faixa etária.
Foram comparados os dados anuais do SINAN relativos aos casos notificados da
doença, disponíveis no DATASUS. Para a realização do estudo estatístico,
utilizou-se

Tabwin

para

Windows

versão

3.6b.

RESULTADOS:

Dados

consolidados, atualizados em 30 de junho de 2010, indicam que os casos
confirmados de AIDS no Brasil no ano de 2010 são de 13520 novos portadores,
dos quais, 454 registrados em crianças e adolescentes, equivalendo a 3,35% do
total. A maioria dos acometidos (22%) era menor de um ano – fato que se
relaciona ao aumento da incidência de novos casos em mulheres desde a década
de 1990, sendo seguida por adolescentes de dezoito anos (11%) e dezessete
anos (10,3%). Os estados com maior índice de AIDS em crianças e adolescentes
são Rio Grande do Sul (18%), Rio de Janeiro (14,3%), São Paulo (13,4%) e
Amazonas (6,1%), que juntos somam 51,8%. Esta ultima porcentagem nos revela
o perfil endêmico desta síndrome nos referidos estados, visto que mais de
cinqüenta por cento dos casos de AIDS na população infanto-juvenil encontra-se
concentrada em quatro, das vinte e sete, unidades federativas do Brasil. Do total
de acometidos, 41,6% residiam em capitais, o que legitima a afirmativa de
interiorização da AIDS. Do universo de crianças e adolescentes acometidos por
AIDS, 30,6% são brancos e 27,7% são pardos. No que diz respeito à
escolaridade, 8,1% destes tinham de 4 a 7 anos de estudo, 6,6% possuíam 8 a 11
anos de estudo e à 7,4% não se aplicava este questionamento. A esta ultima
parcela podemos inferir algumas considerações, quais sejam: são crianças que
não possuem idade escolar (0 a 3 anos incompletos); são casos que corroboram
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a afirmativa de feminização da AIDS, e; são crianças e adolescentes que por
alguma circunstância não ingressaram na rede educacional. Em se tratando da
categoria de exposição hierárquica - a qual engloba as classificações:
Homossexual, Bissexual, Heterossexual, Usuário de Droga Injetável, Hemofílico,
Transfusão, Transmissão Vertical e Ignorado – 17,1% das crianças e
adolescentes foram expostas ao vírus mediante transmissão vertical, 11,9%
expostas por meio de relação heterossexual e 68,2% destes dados foram
ignorados. CONCLUSÃO: O perfil da AIDS se alterou ao longo dos anos. A
feminização e a heterossexualização da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência
Humana tem como consequência o aumento de crianças infectadas em virtude da
transmissão vertical, ou seja, da gestante/parturiente para o bebê. O estudo deixa
claro a pauperização e interiorização desta síndrome na faixa etária infantojuvenil. Há, porém, uma incógnita quanto ao sexo destas crianças e adolescentes
acometidos pela AIDS no ano de 2010 no Brasil, visto que o Ministério da Saúde,
por meio do DATASUS, não disponibiliza esta informação em seu banco de
dados. Observa-se ainda a enorme parcela de dados tidos como ignorados.
Ressaltasse, aqui, a importância da consolidação fidedigna destes como forma de
nortear as políticas de atenção à saúde de crianças e adolescentes no que tange
a prevenção deste agravo à saúde. Acerca dos achados deste trabalho, é
imprescindível que se faça uma extensa e sucessiva sensibilização e capacitação
dos profissionais de saúde envolvidos com a assistência às mulheres em geral e
às grávidas em especial, bem como às crianças e adolescentes, visando a
aplicação correta das condutas para a redução da transmissão (quer seja vertical,
quer seja heterossexual, ou qualquer das demais) do vírus HIV. REFERENCIAS:
BRASIL.

Ministério

da

Saúde.

DST-AIDS.

Disponível

em:

<http://www.aids.gov.br>. Acesso em: 03 set. 2010. GOLDANI, M.Z et al.
Aconselhamento e testagem voluntária para o HIV durante a assistência prénatal. . Revista de Saúde Pública. n. 37, p. 552-558, 2003. NEIVA, R. H. Proposta
de implantação de assistência às pessoas portadoras de Doenças Sexualmente
Transmissíveis no município de Paulista – PE. Trabalho de conclusão do Curso
de Especialização em Gestão Descentralizada realizado pela Universidade
Federal do Maranhão, 2004. VERBURG, D; CHAVES, MMN. O Perfil de Crianças
Expostas ao Vírus HIV em um Serviço Público no Município De Curitiba-PR. Fam.
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Saúde Desenv., Curitiba, v.8, n.3, p.242-250, 2006. VERONESI, R.; FOCACCIA,
R. Tratado de infectologia. São Paulo: Atheneu, 2004.

DESCRITORES: Criança. Adolescente. AIDS
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CRIANÇA COM CÂNCER EM PROCESSO DE MORRER E SUA
FAMÍLIA: PERSPECTIVAS PARA A ENFERMAGEM PEDIÁTRICA1
CARMO SA2
OLIVEIRA ICS3

INTRODUÇÃO: O interesse pela temática surgiu a partir de observações e
experiências adquiridas no cuidar da criança com câncer em cuidados paliativos
em uma unidade hospitalar especializada em oncologia no Rio de Janeiro durante
o curso de especialização em moldes de Residência em Enfermagem Oncológica.
Observei que a equipe de enfermagem evitava aproximação com a criança e sua
família quando ela estava em processo de morrer, o que me causava inquietação,
pois é justamente nesse momento que a criança e sua família precisavam de
mais apoio e a equipe não estava presente. Observei também, que mesmo a
Instituição sendo referencia no tratamento do câncer e ensinando sobre os
cuidados paliativos, a mesma não preconizava os cuidados paliativos pediátricos
na prática, dificultando mais a atuação da equipe de enfermagem e dos outros
membros da equipe de saúde. O objeto do estudo é a atuação da equipe de
enfermagem frente à criança com câncer em processo de morrer e sua família.
OBJETIVOS: descrever as especificidades da assistência de enfermagem à
criança com câncer em processo de morrer e sua família; analisar a atuação da
equipe de enfermagem frente à criança com câncer em processo de morrer e sua
família; discutir as (im)possibilidades da equipe de enfermagem frente à criança
com câncer em processo de morrer e sua família.
vinculado aos estudos de Kübler-Ross

1,2

O referencial teórico está

em que a autora apresenta sua pesquisa

sobre a morte e o morrer; e espiritualidade da criança e sua família.
METODOLOGIA: A pesquisa é qualitativa. O cenário foi uma unidade de
1

Dissertação de Mestrado defendida na Escola de Enfermagem Anna Nery/Universidade Federal do Rio de
Janeiro (EEAN/UFRJ) no dia 21 de Julho de 2010.
2
Enfermeira do Instituto Nacional de Câncer/RJ. Especialista em Enfermagem Oncológica e Pediátrica;
Mestre pela Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Protocolo de andamento: 0010.0.327.226-09; Protocolo de aprovação: 012 na data de 17/12/09.
3
Doutora em Enfermagem. Professora Associada do Departamento de Enfermagem Médico – Cirúrgica da
EEAN/UFRJ. Líder do Grupo de Pesquisa – Saúde da Criança/Cenário Hospitalar. Orientadora.
Pesquisadora/CNPq.
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internação pediátrica de um hospital filantrópico especializado em oncologia do
Rio de Janeiro. Os sujeitos foram seis integrantes da equipe de enfermagem que
tiveram experiência de cuidar de crianças com câncer em processo de morrer que
aceitaram participar da pesquisa assinando o termo de consentimento livre e
esclarecido segundo a resolução 196/963. O estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética da Instituição. Os procedimentos metodológicos foram o formulário e a
entrevista não diretiva em grupo. Para análise dos dados, utilizou-se a análise
temática. RESULTADOS: Os depoimentos apontam que a equipe de enfermagem
tem dificuldade para lidar com a morte e por vezes a considera como alívio. As
crianças em processo de morrer sentem a morte próxima e tem medo, por isso
evitam ficar sozinhas. As famílias têm consciência que a criança está em
processo de morrer, sofrem ao vivenciá-lo junto com a criança e a equipe de
enfermagem, mas mantêm a esperança de que em algum momento surgirá a
cura. Os cuidados específicos à criança são o controle dos sintomas, o respeito
pelo corpo e o atendimento das vontades da criança. Apesar de a equipe de
enfermagem afirmar que as crianças e a família precisam de apoio e cuidados
voltados para a parte emocional, ela não faz menção aos cuidados nesse
aspecto, pois pensam que somente o psicólogo poderia atuar. A equipe de
enfermagem valoriza mais os cuidados baseados no uso de equipamentos e
medicamentos, que são a tecnologia dura e não abordam a tecnologia leve que é
essencial no cuidado a criança no final de vida. A equipe de enfermagem relata
que tem dificuldade de lidar com a morte e, com isso, estabelece estratégias de
enfrentamento, ou seja, não deixa a criança morrer sozinha, separa o profissional
do emocional, neutraliza os sentimentos, nunca demonstra fraqueza, evita o
envolvimento, atua com firmeza, entre outros. As dificuldades são a realização da
punção venosa, escassez de recursos materiais e lidar com os princípios do
cuidado paliativo.

As facilidades compreendem a conquista da confiança da

criança e seu familiar e demonstração de carinho para com a criança. A interação
entre a equipe de enfermagem e a família ocorre no momento das orientações à
família. A criança possui necessidades biopsicossociais como alimentação,
acompanhamento psicológico, conhecimento sobre a doença, brincadeiras,
convívio com outras crianças, entre outras. Em relação as necessidades
biopsicossociais da família, a equipe lembra que existe a necessidade de
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atendimento clínico para as mães, porque elas permanecem no hospital e param
o tratamento anterior, apoio psicológico devido a desestruturação da família e a
falta de revezamento com outro familiar, pois geralmente é a mãe que permanece
durante a internação, mas ao mesmo tempo elas se contradizem dizendo que
preferem as mães para elas poderem aprender como cuidar. CONCLUSÕES:
Conclui-se que a equipe tem dificuldade em lidar com a morte da criança e
estabelece estratégias de enfrentamento, bem como condutas contraditórias,
emitem opiniões como se estivessem distante e não vivenciando o momento, e
não revelam seus verdadeiros sentimentos. A união das duas tecnologias (leve e
dura) no cuidado à criança com câncer em processo de morrer é relevante, pois
além da utilização dos equipamentos para o cuidado, a interação humana e o
carinho são igualmente importantes. A equipe de enfermagem destaca que o
profissional precisa ter perfil para atuar com crianças. Acredito que todos podem
cuidar de crianças com câncer, desde que estejam abertas para o envolvimento e
tecnicamente preparadas. As depoentes não têm conhecimentos científicos sobre
os cuidados paliativos e os estágios do processo de morrer são identificados por
elas, contudo não entendem o significado de cada etapa.

A equipe de

enfermagem foi designada para cuidar de uma clientela muito específica, sem
possuir nenhum preparo. Acredito que seja fundamental o treinamento teórico e
prático da equipe de enfermagem acerca dos cuidados paliativos, processo de
morrer, morte e o luto, bem como discussões em grupo para ajudar a equipe a
lidar com essas situações críticas.

Dessa forma, refletir com a equipe sobre

essas questões se torna fundamental para que ocorram transformações da
prática assistencial de enfermagem. REFERÊNCIAS: 1. KÜBLER-ROSS, E. Los
Niňos y La Muerte. 8 ed. Barcelona (Espanha): Luciérnaga, 2005. 2. KÜBLERROSS, E. Sobre a morte e o morrer: o que os doentes terminais têm para
ensinar a médicos, enfermeiras, religiosos e aos seus próprios parentes; 9
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

3. BRASIL. Resolução n 196, 10 de

outubro-Dispõe sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa
envolvendo

seres

humanos

[online]

[12

jul

2002].

Disponível:

htt://conselho.saude.gov.br

Decritores: Equipe de enfermagem. Criança hospitalizada. Morte.
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CRIANÇA HOSPITALIZADA: CARACTERIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
CIRURGICOS EM UM HOSPITAL ESCOLA PÚBLICO

Santos TFM1 Alves BA², Tacla MTGM³, Ferrari RAP4.

Introdução: As bases da assistência à criança hospitalizada têm se modificado
nas últimas décadas, em decorrência dos resultados de pesquisas nas áreas das
ciências médicas, humanas e sociais. Com o avanço destes conhecimentos
científicos,

houve

uma modificação

na compreensão das necessidades

emocionais da criança, despertando curiosidade dos membros da equipe de
saúde e estimulando-os a criar métodos de assistência que tornem possível um
ajustamento construtivo à doença e à hospitalização, ao invés de resultar em
trauma psíquico¹. Além dos desajustes causados pela internação, alguns autores
ainda referem que quando o motivo é a realização de procedimento cirúrgico, a
criança pode vir a desenvolver distúrbios psicológicos, advindos do desconforto,
ansiedade e alterações do sensório (turvação da consciência, alucinações,
ilusões e desorientação), devido ao medo do desconhecido

1-2

. Esta realidade

pode ser verificada em instituições de saúde que realizam procedimentos
cirúrgicos, onde não é dada a devida atenção a fatores como o medo e os
anseios da criança, tão relevantes na assistência de enfermagem perioperatória
infantil¹. Entretanto, para realizar uma assistência de enfermagem de melhor
qualidade temos como um ponto de grande importância o conhecimento do perfil
dos procedimentos, para então atender as necessidades individuais da criança e
sua família. A equipe de saúde necessita também avaliar os aspectos sociais e
1. Enfermeira pela EERP-USP e Residente em Enfermagem em Saúde da Criança pela
Universidade Estadual de Londrina
2. Enfermeira Especialista em Saúde da Criança pela UEL
3. Profª. Dra. Mauren Teresa G. Tacla - Vice-Coordenadora da Residência pela UEL.
4. Profª. Ms. Rosângela Aparecida Pimenta Ferrari - Coordenadora da Residência pela UEL.
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psicológicos inerentes à hospitalização da criança, para que, conhecendo os
fatores que possam causar aborrecimentos, estes sejam amenizados. O
profissional de enfermagem muitas vezes pensa e age com base em suas
crenças e valores¹. O profissional pode crer que algumas informações preocupam
a criança além de sua percepção, pois não valoriza a capacidade da criança em
compreender o que se passa ao seu redor e, ao invés, de demonstrar de forma
mais clara, lúdica e ideal, acaba ocultando as informações. Tais crenças
dificultam que a criança seja entendida como um ser que pode e deve participar
das tomadas de decisão que lhe dizem respeito¹. Isso poderá intensificar o medo
e a ansiedade conforme o nível de exposição aos procedimentos. Nas diferentes
faixas etárias, a intervenção cirúrgica representa uma circunstância crítica que
gera uma crise vital e o profissional de enfermagem deve considerar que a
criança está em desenvolvimento e possui limitações para enfrentar situações
desconhecidas e/ou dolorosas³. A origem dos temores que envolvem o período
peri-operatório inclui: o medo da criança de se separar dos pais, a incerteza
relacionada à anestesia, à cirurgia e aos resultados do procedimento como, medo
de sentir dor, de não sobreviver ou ouvir sons estranhos, que também podem ser
fontes de ansiedade nas crianças³. Em relação a dor na criança, deve-se
considerar que toda cirurgia implica em lesão de tecidos, manipulação de
estruturas e órgãos, sendo a dor uma conseqüência desse processo que pode,
porém, ser minimizada. Os procedimentos cirúrgicos podem ser vivenciados pela
criança de forma menos traumática se os profissionais responsáveis pelo seu
cuidado estiverem sensibilizados para a importância da avaliação e alívio da dor e
conhecerem estratégias adequadas para o seu tratamento4. Autores recomendam
que se deva fazer uma avaliação acurada da criança e de suas condições
psicossociais e enumeram alguns fatores importantes a serem avaliados junto à
família, tais como: o nível de desenvolvimento da criança e seu estilo de
enfrentamento; a compreensão da criança e da família sobre sua condição física
e sobre o procedimento a ser realizado; experiência prévia de hospitalização e
particularmente de situações dolorosas; sintomas emocionais, cognitivos e físicos;
medos em geral e de procedimentos específicos; composição familiar, incluindo
fatores lingüísticos, culturais e religiosos; o método mais apropriado para lhes
transmitir as informações (verbal, visual, escrita e sensorial); outros estressores
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familiares como os financeiros, sociais, outros eventuais problemas de saúde;
além do modo como os familiares tomam decisões5. Objetivo: o presente estudo
teve por objetivo caracterizar os procedimentos cirúrgicos realizados em crianças
internadas na unidade pediátrica de um hospital escola público. Metodologia:
Trata-se de estudo com abordagem quantitativa, descritiva transversal, realizado
num hospital escola público do município de Londrina, Paraná, referente ao
período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2009. O Hospital
Universitário Regional do Norte do Paraná (HURNP) localizado nesse município,
trata-se de um centro de referência regional para o Sistema Único de Saúde
(SUS), sendo considerado único hospital público de grande porte no norte do
estado. Nos três anos de estudo, a casuística foi composta por cadastro de 2360
crianças que foram submetidas a procedimentos cirúrgicos, podendo conter
nomes repetidos, porém, com procedimentos e/ou datas diferentes. A pesquisa foi
realizada por meio de dados disponibilizados pelo sistema de cadastro do serviço
de estatística do hospital, sendo estes referentes a: nome, idade, sexo, tipo de
cirurgia, clínica e data do procedimento cirúrgico realizado. Posteriormente foram
processados eletronicamente e organizados em tabelas e gráficos. O estudo foi
realizado após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e autorização da
instituição. Resultados: No período do estudo, o número de crianças internadas
na unidade de Pediatria do Hospital em estudo foi de 6.518. Destas, 1292 (19,8%)
foram submetidas a procedimento cirúrgico, ocorrendo mais de um em algumas
crianças, totalizando 2.360. Em relação, a localidade de origem da população
infantil, foi maior da cidade de Londrina, 56,7% dos procedimentos. Ao analisar o
número de procedimentos cirúrgicos, observou-se que mais de 62% foram do
sexo masculino, e com relação a faixa etária, 30% eram de 1 a 3 anos seguida
por 7 a 9 anos (23,4%). No presente estudo foram identificados 382 tipos de
procedimentos cirúrgicos, sendo 24 de pequeno porte e exames que
necessitaram do suporte de anestesia e sala cirúrgica. As Clínicas que mais
realizaram procedimentos cirúrgicos foram: Cirurgia Infantil (54,6%), Ortopedia
(14,7%) e Hematologia (12,2%). Os demais procedimentos foram realizados pelas
clínicas

da

Bucomaxilo,

Neurocirurgia,

Odontologia,

Oftalmologia,

Otorrinolaringologia, Palato e Plástica, totalizando 18,5%. Caracterizando os
procedimentos conforme as clínicas, observou-se que na clínica de Cirurgia
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Infantil a maior freqüência de cirurgias foi: a apendicectomia (6,7%), a herniorrafia
inguinal (3,0%) e a laparotomia exploradora (2,3%). Na clínica de Ortopedia se
destacaram a correção cruenta de fraturas (3,7%), retirada de meios de fixação
(1,6%) e tenorrafias (1,2%). Quanto a clínica de Hematologia os motivos de
internação para a realização de procedimentos no centro cirúrgico foram: a
punção liquórica (3,8%), a quimioterapia intratecal (3,2%) e a punção de medula
óssea (1,8%). Em todos os procedimentos prevaleceu o sexo masculino. Os
resultados desse estudo também mostram que do total de internações para a
realização de cirurgias ocorreram nove tipos de procedimentos cirúrgicos (379)
conseqüentes de

causas externas.

Destes,

destacou-se o curativo

de

queimaduras, as correções cruentas de fraturas e as suturas de ferimentos, sendo
realizados 24,8% em 2007, 19,5% em 2008 e 55,7% em 2009. Outro dado
relevante encontrados foi o período do ano que ocorreram as internações em
conseqüência das causas externas, 143 nos meses de dezembro, janeiro,
fevereiro e julho. Os procedimentos cirúrgicos para correção das malformações
congênitas também foram identificadas, totalizaram 10,8%. Destas, 28,6% em
2007, 34,5% em 2008 e 36,9% em 2009. A palatoplastia (17,3%) se apresentou
como a de maior freqüência, seguida das derivações ventrículo peritoniais
(16,9%) e correção cirúrgica de hipospádia (16,1%). Autores afirmam que tanto os
procedimentos de maior como os de menor complexidade podem produzir
alterações psicológicas na criança, como, medo, pesadelos, enurese e mauhumor. Ambos implicam em experiência para o preparo do ato cirúrgico como a
internação numa unidade hospitalar, jejum, punções venosas, medicação.
Entretanto, esta experiência negativa pode ser minimizada através da atenção
humanizada e especializada que a equipe de enfermagem presta a criança,
usando o lúdico para trazer explicações, distração, procurando diminuir a espera
e a ansiedade. Conclusão: A realização deste estudo forneceu indicadores para
o planejamento de ações, para a melhor assistência de enfermagem à criança
cirúrgica. É necessário conhecer o perfil das cirurgias realizadas para que se
possa trabalhar com a criança de uma forma total, envolvendo a aperfeiçoar as
técnicas, o preparo pré operatório, tanto físico quanto psicológico, sabendo
diminuir os medos da criança e orientando a família quanto o que está para
acontecer. Assim se faz necessário medidas de educação continuada para a
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equipe, através de treinamentos e criação de protocolo e sentimos a necessidade
de pesquisa em relação a criança e família, para ter a visão destas quanto ao
sentimento e processo de internação para procedimentos cirúrgicos.

Referências:
1. Schmitz SM, Pilcolle M, Vieira CS. A criança hospitalizada, a cirurgia e o
brinquedo terapêutico: Uma reflexão para a enfermagem. Ciência, Cuidado e
Saúde, 2003; 2(1): 67-73.
2. Huerta E del PN. Preparo da criança e família para procedimentos cirúrgicos:
intervenção de enfermagem. Rev. Esc. Enf. USP, 1996; 30(3): 340-353.
3. Moro ET, Módulo NSP. Ansiedade, a criança e os pais. Rev. Bras.
Anestesiologia. 2004; 54(5): 728 – 738.
4. Tacla MTGM, Hayashida M, Lima RAG. Registros sobre dor pós-operatória em
crianças: uma análise retrospectiva de hospitais de Londrina, PR, Brasil. Rev.
Bras. Enferm. 2008; 61(3) : 289 -95
5. Le Roy S, Elixson EM, O’Brien P, Tong E, Turpin S, Uzark K.
Recommendations for preparing children and adolescents for invasive cardiac
procederes. Circulation: Journal of the american heart association, 2003; p. 10.

DeCS: Cirurgia; Pediatria; Cuidado da Criança; Assistência de Enfermagem
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CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE CUIDADOS
MÚLTIPLOS, COMPLEXOS E CONTÍNUOS: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA
Conceição DS1
Cabral IE2
Introdução: A realidade de crianças, denominada pela literatura internacional,
como Children With Special Health Care Needs (CSHCN)/Crianças com
Necessidades Especiais de Saúde (CRIANES) desponta-se, nas últimas décadas,
também no Brasil, como resultado do avanço tecnológico nos cuidados pediátrico
e neonatal. As CSHCN ou CRIANES são aquelas que apresentam condições
especiais de saúde, com demandas de cuidados contínuos, sejam eles de
natureza temporária ou permanente e que necessitam de serviços de saúde e
sociais para além dos requeridos por outras crianças em geral¹. Estudos
brasileiros desenvolvidos pelo grupo de pesquisa do Núcleo de Pesquisa de
Enfermagem em Saúde da Criança (NUPESC - EEAN/UFRJ) classificaram as
CRIANES de acordo com a demanda de cuidados que elas apresentam em:
desenvolvimento, medicamentoso, tecnológico e habitual modificado. O cuidado
de desenvolvimento abrange o grupo de crianças com disfunção neuromuscular,
que necessitam de acompanhamento psicomotor. O cuidado medicamentoso
(relacionado à terapia medicamentosa), diz respeito à administração de
medicamentos prescritos para o uso no domicílio. O cuidado tecnológico destinase a criança dependente de tecnologia para sobreviver. E por fim os cuidados
habituais modificados, correspondem ao conjunto de práticas implementadas nas
atividades de vida diária da criança associada ao processo de cuidar como, por
exemplo, medidas anti-refluxo, higiene pessoal, alimentação, troca de roupas,
entre outros². Em 2007, foi realizado um estudo em um hospital universitário no
sul do Brasil, com objetivo de analisar e discutir a dimensão do cuidado físico às
CRIANES. Durante a pesquisa, foi evidenciado que a maioria das crianças
possuía mais de um diagnóstico, inicial ou atual, associado às necessidades
1

Enfermeira, Mestranda em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ, Enfermeira da UTI
Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira/FIOCRUZ. Pesquisa integrada ao Projeto CRIANES III.
Coordenado pela Dra. Ivone Evangelista Cabral. E-mail para contato: danisancon@gmail.com
2

Enfermeira, Professora Associada do Departamento Materno-Infantil da Escola de Enfermagem Anna
Nery/UFRJ. Pesquisadora/CNPq. Coordenadora do Projeto CRIANES III. CNPq. Orientadora.
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especiais de saúde (NES), o que apontava para uma complexidade diagnóstica
crescente, na trajetória de vida dessas crianças. Segundo as autoras, todas as
crianças do estudo em questão apresentaram no domicílio os quatro tipos de
demandas de cuidados: medicamentoso, habitual modificado, tecnológico e de
desenvolvimento, que exigiram das cuidadoras domínio de saberes e práticas que
não pertenciam ao seu cotidiano de cuidado com outros filhos que não são
CRIANES. A esse tipo de criança que reúne todas as demandas de cuidado, as
autoras denominaram como crianças com demandas de cuidados mistos³. A
literatura internacional tem denominado essas crianças como aquelas que
possuem

necessidades

especiais

de

cuidados

complexos

e

contínuos,

multidependências, problemas cognitivos e/ou de desenvolvimento, e são
assistidas pelos seus familiares no domicílio4,5. Inicialmente, para compreender a
problemática dessas crianças, as demandas de cuidar e os desafios para a
família no encontro com o cuidar de enfermagem, desenvolvemos como objeto do
estudo a tendência da produção científica nacional e internacional acerca do
cuidado a criança com necessidades especiais de cuidados múltiplos, complexos
e contínuos e a relação da família com esse cuidado, no período de 1998 a 2010.
O recorte temporal do estudo se justifica porque em 1998 foi publicado o primeiro
artigo com a definição de CRIANES. Objetivos: verificar o número de publicações
acerca da temática; e caracterizar a produção científica acerca da temática no
período estudado. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura,
em que se faz uma avaliação crítica e a síntese das evidências disponíveis sobre
o tema investigado, obtendo como produto final, entre outros, a identificação de
lacunas que direcionam para o desenvolvimento de futuras pesquisas. Para o
desenvolvimento desta pesquisa foi utilizada como fonte para o levantamento da
produção científica a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), com as seguintes bases
de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde
(LILACS) e Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE). Os
descritores utilizados foram: crianças com incapacidade e cuidado da criança;
crianças com incapacidade e pessoas com necessidades especiais; children and
complex continuing care. Os textos completos dos periódicos nacionais e
internacional foram baixados no Portal Capes. Para a seleção dos estudos, utilizei
o seguinte critério de inclusão: os estudos deveriam ter como sujeito as crianças
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com necessidades especiais de cuidados múltilplos, complexos e contínuos
inseridas no contexto hospitalar e/ou no domicílio, a relação da família com o
cuidado hospitalar/domiciliar e a relação da enfermeira com o cuidado a essa
família. Foram encontrados 79 estudos com os descritores citados. Após a leitura
dos resumos e com base nos critérios de inclusão foram selecionados 26 artigos
para a leitura do texto completo. Resultados: Um quadro contendo o tipo de
estudo, ano, título, objetivos, metodologia, resultados, autores e dados da
publicação com os descritores em português demonstraram a publicação de
poucos estudos brasileiros retratando o grupo de CRIANES com cuidados mistos,
por apresentarem demandas múltiplas, complexas e contínuas. Os artigos
encontrados com os descritores em inglês demonstraram que a terminologia
criança com necessidades de cuidados complexos e contínuos é adotada por
estudos internacionais e decorrem de multidependências, diagnósticos médicos
associados, problemas cognitivos e/ou de desenvolvimento, entre outros. Essa
população vem crescendo consideravelmente nos EUA, Canadá e Reino Unido e
precisa de cuidados diários diferenciados, suporte técnico e médico contínuo
como ventilação assistida, terapia com oxigênio, alimentação por gastrostomia
para a manutenção da vida e redução de agravos a saúde4,5. Naqueles países,
as crianças são cuidadas em casa por seus familiares e pela enfermagem de
homecare; esses cuidados exercem um significativo impacto emocional e social
para os pais pelo caráter complexo e contínuo desses cuidados, além da
presença constante de pessoas estranhas (profissionais de saúde) à dinâmica e
círculo da família5. A dificuldade de acesso a rede social, os encargos financeiros,
a incerteza contínua relacionada com o futuro e a falta de sistema de apoio, como
seguros de saúde, programas de assistência domiciliar com equipe especializada
em atender as crianças com necessidades complexas de saúde, torna-se um
desafio para as famílias4,5. O Canadá é um país que se destaca pelo papel do
sistema de saúde na proteção a criança e seus familiares cuidadores, ofertando
uma variedade de programas institucionais, como o hospice3 (uma iniciativa para
reduzir o desgaste, promover o bem-estar e o repouso da criança, segurança e
conforto dos familiares no cuidado as CRIANES) e respite (serviços de cuidados

3

Palavra de origem inglesa, cujo significado não existe em português. Neste estudo o significado mais
adequado seria “pausa, descanso”.
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de enfermagem em regime de internação para crianças com necessidades
especiais de saúde, enquanto os familiares “descansam” da rotina diária dos
cuidados domiciliares)5. Em relação ao acesso a rede social canadense, mesmo
com a promulgação do Disability Discrimination Act de 2005, nem sempre as
crianças e suas famílias têm acesso aos mesmos lugares que os seus pares. Elas
encontram dificuldades de acesso em edifícios, tais como centro de lazer, lojas,
cafeterias, cinemas ou em locais ao ar livre como parques, praças, entre outros.
Transportes públicos geralmente não são acessíveis, principalmente para as
crianças que tem necessidades mais complexas e que precisam deslocar-se com
seus equipamentos médicos5. Conclusões: A ausência de estudos retratando
esse grupo de CRIANES no Brasil mostra a invisibilidade dessas crianças no
cenário da saúde pública brasileira. Enquanto que em países como EUA, Canadá
e Reino Unido essas crianças são cuidadas por membros da sua família no
domicílio; no Brasil elas estão inseridas no contexto hospitalar, sendo cuidadas
pela equipe de enfermagem. Acredito ser pertinente a realização de estudos que
dêem visibilidade a esse grupo de crianças e suas famílias.

Descritores: Crianças com incapacidade, Cuidado da criança e Família.
Referências:
1. Neves, ET; Cabral, IE. Cuidar de crianças com necessidades especiais de
saúde: desafios para as famílias e enfermagem pediátrica. Rev. Eletr. Enf.
[internet] http: //www.fen.ufg.br /revista/v11/n3/ v11n3a09.htm. 2009; 11(3):
527- 38.
2. Aguiar, RCBde. Saberes e práticas de familiares cuidadores no cuidado à
criança em terapia anticonvulsivante: o processo de produção do
almanaque. (Dissertação). Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem Anna
Nery/UFRJ; 2005. 147p.
3. Vernier, ETN. O empoderamento de cuidadores de crianças com
necessidades especiais de saúde: interfaces com o cuidado de
enfermagem. (Tese). Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem Anna
Nery/UFRJ; 2007. 172f.
4. Carnevale, FA et al. What we know (and do not know) about raising
children with complex continuing care needs. Journal of Child Health Care.
2008; 12(1): p. 4-6.
5. Taylor, JH. Children who have complex health needs: parents’ experiences
of their child’s education. Child: care, health, development. 2009; 35(4): p.
521-26.
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS
DE

SAÚDE

ATENDIDOS

EM

CENTRO

DE

ATENÇÃO

PSICOSSOCIAL INFANTIL
Arrué AM1, Neves ET2, Silveira A3

Introdução: Crianças e jovens que apresentam doenças crônicas e/ou que
demandam do uso de medicação e dos serviços de saúde continuamente
compõem uma população que cresce gradualmente, hoje, nas enfermarias dos
hospitais e serviços especializados. Nesse contexto, a esse grupo de indivíduos,
no Brasil, foi atribuída a denominação de crianças com necessidades especiais de
saúde – CRIANES1. Em todo o mundo, os benefícios da rápida evolução da
tecnologia de medicamentos e equipamentos gerou uma nova clientela,
denominada pelo Maternal and Health Children Bureau nos Estados Unidos
(EUA), pela primeira vez, em 1998, de Children with Special Health Care Needs
(CSHCN)2. Essa clientela abrange aqueles que têm ou estão em risco aumentado
para uma condição crônica, de desenvolvimento, comportamental, emocional e/ou
que também necessitam de serviços de saúde, de qualquer tipo, além do que é
exigido por crianças com desenvolvimento adequado devido à sua fragilidade
clínica. Nos EUA as demandas de cuidados das CRIANES são respectivamente
problemas respiratórios 43%, ansiedade ou depressão 29%, problemas de
comportamento 28% e dificuldades relacionadas a fala 23%. Uma pesquisa
nacional realizada em 2008 pela Associação de Brasileira de Psiquiatria em
parceria com o instituto Ibope estima que cerca de cinco milhões de crianças no
Brasil têm problemas mentais. Não existe uma linha claramente definida e
mantida entre o normal e o patológico quando se avalia crianças, pois estas estão
em pleno desenvolvimento. A avaliação da criança no aspecto emocional exige
1
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Pessoas, Famílias e Sociedade – PEFAS
3
Enfermeira, Mestranda do Programa de Pós Graduação em Enfermagem (PPGEnf) da Universidade
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que o profissional atente para as características das etapas do desenvolvimento
e, concomitantemente, as variações ambientais. Além disso, o profissional de
saúde deve ter claro que os quadros de sintomas da infância não são estáveis, os
mesmos podem mudar de acordo com a estrutura social e a situação de vida.
Nesse sentido, questionou-se quem são e quais os principais motivos que levam
crianças e adolescentes ao acompanhamento em um Centro de Atenção
Psicossocial Infanto-juvenil (CAPSi)? Que fatores de risco podem conduzir ao
desenvolvimento de uma necessidade especial de saúde? Objetivo: Frente ao
exposto, este estudo tem por objetivo caracterizar crianças e adolescentes com
necessidades especiais de saúde, atendidas no Centro de Atenção Psicossocial
Infantil do município de Santa Maria-RS. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa
quantitativa, retrospectiva de caráter descritivo, com a coleta de dados
diretamente nos prontuários disponíveis no arquivo da Unidade, por meio de um
formulário próprio, previamente testado. A coleta ocorreu no período de março a
maio de 2010. A população foi composta por todas as crianças e adolescentes
atendidas no CAPSi de Santa Maria/RS desde a abertura do serviço em 2005,
totalizando 502 prontuários. Deste total foram analisados 471 prontuários,
excluindo-se os 31 que apenas fizeram acolhimento e não retornaram ao serviço.
Assim, destes 139 estavam em acompanhamento, 272 foram atendidos e não
estavam em acompanhamento e 60 foram atendidos e/ou estavam em
atendimento por drogadição. Como sujeitos do estudo foram selecionadas as
crianças e os adolescentes atendidos desde a abertura do serviço e que não
estavam em acompanhamento no momento, por desligamento, alta ou saída do
serviço, perfazendo um total de 272 prontuários. Para o processamento eletrônico
e pré-análise, os dados foram codificados, digitados em planilha do Programa
Excel® e submetidos aos aplicativos de análise estatística System Analyses
Statistics (SAS) e PAlaeontological STatistics (PAST) 1.344. Seguiu-se a
Resolução 196/96, sendo o estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
da instituição (CEP/UFSM) sob o número: 0274.0.243.000-09. Resultados: Para
a caracterização do perfil dessas crianças e adolescentes atendidas no CAPSi
serão apresentadas as variáveis relativas a sexo, idade, bairro, motivo da
consulta e medicação bem como núcleo e renda familiar. Verificou-se que mais da
metade dos atendimentos (62%) foram de crianças e adolescentes do sexo
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masculino (n=168) e 38% do sexo feminino (n=104). Classificando pela faixa
etária, conforme os períodos do desenvolvimento a primeira infância (do
nascimento até os seis anos) representou 8% dos casos; o meio da infância (dos
seis aos 11 anos) que inclui a fase escolar 45 % dos casos e o final da infância
(dos 12 aos 18 anos) fase da adolescência houve um predomínio de 46%. Nesta
clientela o meio da infância mostrou-se tão suscetível quanto à adolescência. Os
sintomas/queixas mais prevalentes foram em ordem crescente agressividade física e/ou verbal 38% (n=103), seguidas de agitação (n=61), dificuldade de
concentração e/ou aprendizagem (n=57), distúrbios de conduta (n=56), chora/grita
muito (n=44), crises de ansiedade (n=40), alterações de humor (n=38),
hiperatividade (n=30), ideação e tentativa de suicídio (n=29), distúrbios do sono –
insônia, sonolência, sono agitado (n=24). O planejamento familiar mostrou-se
deficitário, a constituição familiar no geral é formada por três pessoas, ou mais. A
maior parte são famílias de pais separados, com dois ou mais filhos, e outro
membro, como padrasto/madrasta, avós e tios. Com média financeira de um a
dois salários mínimos. O que representa um valor ínfimo diante do tamanho do
núcleo familiar. O bairro mais vulnerável era um antigo loteamento próximo a um
lixão no qual o acumulo de lixo de alguns lugares da comunidade tornou o local
insalubre por anos. A busca de atendimento coincide com o começo da vida
escolar

e

consequente

aumento

de

exigências

quanto

à

produção,

comportamento e sociabilidade da criança. Deve-se considerar que a dificuldade
de aprendizagem, terceira queixa mais frequente, começa a ser percebida na
maioria das vezes com o ingresso na escola. Dentre as queixas que motivaram a
procura

por

atendimento

no

serviço,

cita-se

a

de

maior

incidência

criança/adolescente apresenta os sintomas desde o nascimento e/ou desde
pequeno, a segunda queixa mais frequente coincide com o início da vida escolar
seguidos de: após a perda de um familiar, após a separação dos pais e devido a
conflito familiar. Cerca de 48% dos usuários não fizeram uso de medicação
durante o acompanhamento no CAPSi. Entre as medicações mais utilizadas pela
clientela estão Carbamazepina 30%, Risperidona 15%, na maioria das vezes
usada associadamente e Clonazepan conhecido popularmente como Rivotril 7%.
Têm-se também: Ritalina, Biperideno, Fluoxetina, Haloperidol, Clorpromazina,
Paroxetina, Haldol, Imipramina, Pondera e Lítio. Conclusões: Por meio da
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análise, nos prontuários, das crianças e adolescentes atendidas no CAPSi, em
Santa Maria, pode-se constatar no que tange a caracterização dessa clientela que
os meninos mostraram maior fator de risco. A faixa etária mais vulnerável
abrangeu a fase escolar bem como a fase de transição da infância para a
adolescência e a principal queixa que levou a procura por atendimento refere-se à
agressividade. Além disso, o planejamento familiar mostrou-se deficitário. Os
resultados apresentados nesta pesquisa alertam para a necessidade de se refletir
sobre o que tem sido construído em termos de políticas públicas para a saúde
mental na infância e adolescência, em especial porque muitas das condições
identificadas podem representar um risco para a saúde mental futura e um
aumento na demanda, já crescente, nos serviços de saúde de CRIANES. As
necessidades especiais de saúde necessitam ser mais investigadas e sugerem
também a importância de se estabelecerem ações intersetoriais, pois podem
acarretar ou agravar problemas sociais e educacionais. Essas informações
podem subsidiar a estruturação dos serviços de atendimento e a implantação de
estratégias preventivas para essa clientela emergente.

DESCRITORES: Fatores de Risco; Serviços de Saúde Mental; Enfermagem
Pediátrica.
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL E
OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Azevedo B.A.R1;
.Costa E.G.2;
Freitas K.F.S3;
Pontes Ana Rosa B4
RESUMO

Introdução:

este

estudo

analisa

o

abuso

sexual

à

criança

e

ao

adolescente, tendo em vista as características da vítima e seu meio familiar, bem
como o processo e a atenção prestada pelas instituições estatais a vitima e à
família. O abuso sexual de crianças vem se tornando um problema de saúde
pública, devido o grande dano psicológico e emocional causado a estas; esse tipo
de prática levou ao aumento dos índices de denúncias pelo telefone no Brasil.
Segundo o Sistema Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual
Infanto-Juvenil, no ano de 2002, foram registradas 994 denúncias, sendo que
esse registro deveria atingir números bem maiores, porém há muitos casos que
ainda não são registrados. Para enfatizar este ponto de vista, dados sobre os 336
Centros do Programa Sentinela, em 315 municípios brasileiros, mostram que dos
15.000 casos atendidos em 2002, 74% são de abuso sexual (ANDI, 2004).
Objetivos: o presente estudo objetivou identificar as principais formas de abuso
sexual à criança; mostrar as características da criança vítima de abuso sexual;
apontar dados estatísticos sobre casos de abuso sexual e prestar assistência de
enfermagem à criança vítima de abuso sexual. Metodologia: tratou-se de um
relato de experiência das vivências de aulas práticas, realizadas no mês de maio
de 2011, em um programa voltado para atenção às crianças e adolescentes
1

Acadêmica de Enfermagem, 7º semestre, da Universidade Federal do Pará (UFPA). Bolsista do Programa de Educação

do Trabalhador para a Saúde – PET Saúde Ananindeua.
2
Acadêmica de Enfermagem, 7º semestre, da Universidade Federal do Pará (UFPA). Bolsista-Monitora da disciplina
Saúde Mental e Psiquiátrica em Enfermagem da UFPA.
3
Acadêmica de Enfermagem, 7º semestre, da Universidade Federal do Pará (UFPA.
4
Docente da Atividade Curricular Enfermagem Pediátrica da UFPA.
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vítimas de abuso sexual, localizado no Hospital materno-infantil, Belém-PA, com a
aplicação da metodologia da problematização. Os dados foram coletados por
meio de entrevista com a enfermeira do Programa, levantamento de relatórios
internos e dados estatísticos da Associação Brasileira Multiprofissional de
Proteção a Infância e Adolescência (ABRAPIA). Para identificação dos
diagnósticos de enfermagem utilizou-se a Taxonomia da NANDA II. Os dados
obtidos foram registrados em números absolutos e relativos e apresentados em
tabelas e gráficos, utilizando o Software Microsoft Excel. Resultados: os
resultados demonstraram que as formas mais comuns de abuso sexual são: sem
contato físico, por meio de “cantadas” obscenas, exibição dos órgãos sexuais,
com intenção erótica, pornográfica infantil; com contato físico, por meio de beijos,
caricias nos órgãos sexuais, ato sexual (oral, anal e vaginal); sem emprego da
violência, utilizando a sedução, persuasão, mediante presentes e/ou mentiras e
com emprego de violência, utilizando força física ou ameaças verbais e na forma
de exploração sexual. Quanto às características apresentadas são subdivididas
em três indicadores: 1) Os indicadores físicos são caracterizados pelas seguintes
situações: lesões diversas da genitália ou ânus; anormalidades anais ou vaginais;
gravidez; doenças sexualmente transmissíveis; infecções urinárias; secreções
vaginais; infecções de garganta; doenças somáticas, em especial dores de
barriga, cabeça, pernas, braços e genitais quando não existe patologia médica
especifica.

2)

Os

indicadores

comportamentais

mais

freqüentes

são:

comportamento demasiadamente submisso; comportamento “ativo” ou agressivo/
anti-social; comportamento pseudomaduro; insinuação de atividade sexual;
brincadeira sexual persistente, exagerada e inadequada, com pares, consigo
mesmo ou com brinquedos e comportamento sexualmente agressivo com os
outros; compreensão detalhada para a idade a respeito do comportamento
sexual; chegar cedo e sair tarde da escola, com ou sem nenhum atraso; fraco
relacionamento, incapacidade de fazer amizades e falta de participação em
atividade escolares; incapacidade de concentração na escola; queda repentina no
desempenho escolar; falta de confiança, particularmente em pessoas importantes;
medo de pessoas do sexo masculino (vítimas do sexo feminino agredida por uma
pessoas do sexo masculino); comportamento aparentemente sedutor com pessoa
do sexo masculino (quando a vítima é do sexo feminino); fuga de casa; alterações
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no sono; comportamento agressivo; retraimento; depressão clínica; idéias ou
tentavas de suicídio; auto-mutilação; baixa-estima ou auto-imagem deficiente;
sintomas histéricos e alterações de personalidade e abuso de drogas. 3) Já os
indicadores psicológicos são: culpa; vergonha; perda/tristeza; confusão; irritação;
medo, relacionado às ameaças do agressor, podendo evoluir para fobias;
ansiedade, em detrimento aos futuros ataques; insegurança e impotência e
desamparo. Em relação à estatística brasileira, segundo os dados retirados do
Sistema Nacional de Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil, registrado
pela a Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção a Infância e
Adolescência (ABRAPIA) no período de janeiro a dezembro de 2002 no Brasil, de
uma amostra de 994 denuncias, o perfil da criança e adolescente que sofreu
abuso sexual, em relação ao sexo, predominou o sexo feminino (74,85%), a faixa
etária que predominou foi entre 12 a 18 anos incompleto (47,89%), o perfil dos
abusadores sexuais são do sexo masculino (89,44%), de faixa etária entre 31 a
45 anos (36,52%), os principais agressores com vinculo intra-familiar com a vitima
é o pai (37,42%) e os principais agressores extra-familiar são outros, como babá,
namorado da suposta vítima, etc. (42,31%). Já as estáticas do Estado do Pará,
segundo o programa de assistência à vítima de abuso sexual, no período de
janeiro a abril de 2011, registraram 358 casos de abuso sexual. A maior
prevalência foi para o sexo feminino com 81% (285), predominando a idade de 3
a 5 anos com 22,90%, sendo que os principais agressores identificados foram os
pais, seguido dos padrastos. Com relação à Assistência de Enfermagem, os
principais diagnósticos identificados foram: angústia espiritual relacionada ao
constrangimento em praticar atos contra a sua vontade; medo relacionado à
vulnerabilidade à violência; desesperança relacionada à história traumatizante de
abuso sexual; distúrbio da imagem corporal relacionado ao trauma físico
secundário ao abuso sexual; risco para automutilação relacionado ao abuso
infantil e risco para suicídio relacionado ao abuso infantil. Conclusão: com o
presente trabalho foi possível concluir que o problema do abuso sexual na
infância e adolescência é bastante recorrente no Brasil e ainda pouco
diagnosticado e notificado, tanto pela negação dos familiares na maioria das
vezes envolvidas na questão, quanto pelo desconhecimento dos sinais e sintomas
de abuso sexual pelos profissionais da saúde. Deste modo, é essencial que os
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profissionais de enfermagem sejam preparados, tanto no que se alude à
prevenção e diagnóstico das crianças vítimas destes tipos de maus tratos,
igualmente como no planejamento de uma assistência sistematizada. O
enfermeiro ao atender crianças e adolescentes vitimadas por abuso sexual deve
auxiliar e amparar desde o exame físico, histórico até o suporte aos envolvidos
com a problemática, identificando à causa, o tratamento, à prevenção e a
terapêutica a criança vitimada.
Descritores: Violência sexual, criança, adolescente e cuidados de enfermagem.
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CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO PORTADOR
DE GASTROSQUISE: UM RELATO DE EXPERIENCIA
Xavier SO1
Salú MS 2
Oliveira FMCSN 3
Martinez EA4
Rezende VM 5

Introdução: O termo gastrosquise tem origem grega, onde gastros significa
ventre e schis significa fenda, sendo então definido como uma deformidade da
parede abdominal por onde se herniam vísceras abdominais como estômago,
intestinos e bexiga ainda durante o período intra-uterino. Essas vísceras ficam
expostas ao líquido amniótico, ocasionando irritação às alças intestinais
acarretando uma peritonite química e ao nascimento as alças intestinais exibem–
se de forma edemaciadas, densas, congestas e aparentemente encurtadas O
tratamento desta deformidade consiste na correção cirúrgica, que deve ser
realizada ainda nos primeiros dias de vida, em razão do elevado risco de infecção
para este recém nascido. A intervenção cirúrgica e o método escolhido dependem
das condições do intestino do neonato após o nascimento. A escolha pode ser
através do fechamento primário do defeito abdominal. Nesse caso alguns
neonatos podem apresentar uma desproporção muito acentuada entre o volume
das alças intestinais e a cavidade abdominal, propiciando a grandes transtornos
respiratórios e hemodinâmicos. Frente a isso, torna-se necessário o fechamento
da parede abdominal em dois tempos ou a por meio da cirurgia do silo, que é a
colocação de prótese para a correção do defeito.

No Brasil, a incidência de

gastrosquise varia entre 0,1 e 0,2% dos nascidos vivos, e a terapêutica cirúrgica é
realizada somente por poucos hospitais de referência, consequentemente, são
1
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incipientes os estudos acerca dos cuidados de enfermagem no atendimento ao
recém nascido portador desta patologia. Prestar cuidados de enfermagem ao
cliente neonatal requer, por si só, um aprendizado específico e se tratando de
recém-nascidos portadores de gastrosquise esse cuidado de enfermagem
especializado torna-se um desafio. A gastrosquise é uma patologia diferenciada
que requer preparo e conhecimento profissional específico, que necessita de
cuidados de enfermagem especializados e diferenciados, porém ainda possui
pouca difusão de conhecimento acerca dos cuidados de enfermagem que devem
ser prestados. A importância de dar atenção ao cuidado de enfermagem prestado
a este cliente consiste na necessidade de disponibilizar o conhecimento
específico adquirido durante a prática assistencial a clientela neonatal com esta
patologia, visto que, após pesquisa nas bases de dados na Biblioteca Virtual em
Saúde verificamos que só existe 01 artigo de enfermagem sobre o referido tema.
Consiste ainda na contribuição para a melhoria da qualidade do cuidado de
enfermagem prestado através da troca de experiências e na ampliação do
conhecimento acerca do tema, visto que devido à baixa incidência é uma
patologia pouco vivenciada pela enfermagem nas instituições hospitalares. Por
fim, deve-se também ao fato do cuidado de enfermagem prestado a este recémnascido constituir-se um fator de grande importância no sucesso da terapêutica
clínica e cirúrgica. Assim, o referido estudo trata-se de um relato de experiência
desenvolvido por enfermeiras cujo objeto de estudo consiste no cuidado de
enfermagem ao recém-nascido portador de gastrosquise. Objetivos: descrever os
cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios ao recém-nascido portador de
gastrosquise a partir da experiência de enfermeiras. Metodologia: relato de
experiência, de caráter descritivo, desenvolvido a partir dos cuidados realizados
por enfermeiras ao recém-nascido com gastrosquise. Resultados: O cuidado de
enfermagem a este recém-nascido deve ser realizado com observação às
questões clínicas, cirúrgicas, de promoção da qualidade de vida, prevenção da
dor e atendimento humanizado com enfoque no conforto. Para realizarmos a
assistência

de

enfermagem

levantamos

vários

diagnósticos

tais

como:

termorregulação, risco de infecção, padrão respiratório alterado, déficit no volume
de líquidos (hidroeletrolítico), perfusão tissular alterada, integridade da pele
prejudicada, dor, entre outros. O enfermeiro deve atuar como mediador de
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enfermagem estabelecendo cuidados para prevenir perda de calor, risco de
infecção e manutenção de estabilidade do recém-nascido. Os cuidados foram
divididos em pré e pós-operatório. Cuidados de enfermagem no período préoperatório: 1- admitir o neonato em incubadora previamente aquecida (o neonato
com gastrosquise possui risco aumentado para desenvolver hipotermia, devido à
exposição das vísceras); 2- acomodar o recém-nascido em colchão coberto por
campo estéril (redução do risco de infecção); 3- monitorizar o recém nascido
(controle dos sinais vitais devido ao risco de instabilidade hemodinâmica); 4realizar os cuidados ao neonato com luva estéril (prevenir contaminação do
conteúdo eviscerado); 5- cobrir a metade inferior do neonato ou pelo menos as
vísceras expostas com plástico estéril (evitar contaminação e reduzir perdas de
calor); 6- não utilizar compressas úmidas para cobrir as vísceras (as compressas
úmidas resfriam rapidamente o neonato); 7- posicionar o neonato em decúbito
lateral direito (favorece a diminuição do edema de vísceras e perfusão do
mesentério); 8- observar e registrar aspecto das alças intestinais (a coloração
violácea das alças pode indicar má perfusão, com risco elevado para de necrose
intestinal. As alças devem estar posicionadas de forma a garantir a boa perfusão
do mesentério); 9- puncionar acesso venoso periférico e logo que possível instalar
cateter epicutâneo (PICC) (nestes neonatos a cateterização umbilical é contra
indicada); 10- iniciar a terapia venosa de reposição de líquidos, nutrição
parenteral e antibioticoterapia

conforme prescrição médica. 11- realizar

desinfecção das conexões de acesso venoso a cada manipulação (prevenção de
infecção primária de corrente sanguínea); 12- realizar balanço hídrico rigoroso (o
recém nascido possui grande possibilidade de perdas hídricas pelos órgãos
eviscerados,

além

das

perdas

por

resíduos

gástricos);

13-

realizar

descompressão gástrica (através da sondagem orogástrica); 14- monitorar
glicemias; 15- observar sinais de infecção sistêmica (principalmente nos casos de
gastrosquise protraída); 16- monitorar dados laboratoriais; 17- monitorar suporte
de ventilação mecânica; 18- oferecer conforto e controle da dor; 19- realizar
orientações que auxiliem na manutenção da produção do leite materno (garantir
boa produção de leite para o momento em que o neonato estiver em condições
clínicas favoráveis à alimentação enteral com leite humano); 20- prestar cuidados
de conforto e orientação aos pais e família; 21- realizar registro de enfermagem.
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Cuidados de enfermagem no período pós-operatório: 1- admitir o neonato em
incubadora previamente aquecida (prevenção de hipotermia); 2- monitorizar o
recém nascido (controle dos sinais vitais, com atenção especial para a
temperatura); 3- monitorar suporte de ventilação mecânica; 4- em uso do silo,
proporcionar cuidados que visem o conforto e minimizem possíveis complicações
do posicionamento do corpo do neonato em decúbito dorsal (o curativo do silo é
realizado somente no centro-cirúrgico no momento da redução do mesmo). 5observar possíveis complicações cirúrgicas (edema da parede abdominal,
sangramento do silo, sinais de infecção); 6- realizar controle da dor; 7- realizar
balanço hídrico rigoroso ( volume de líquido infundido, além das perdas gástricas,
diurese em fralda ou cateter vesical de demora); 8- observar alterações como:
agitação, cianose, dispnéia, tremores/convulsões e palidez cutânea; 9- realizar
desinfecção das conexões de acesso venoso a cada manipulação (prevenção de
infecção primária de corrente sanguínea); 10- realizar mudança de decúbito; 11promover conforto; 12- monitorar dados laboratoriais; 13- administrar antibióticos
prescritos e avaliar possíveis efeitos adversos; 14- realizar registro de
enfermagem incluindo diariamente o aspecto da região abdominal. Conclusão:
Na assistência ao neonato com gastrosquise o enfermeiro precisa estar
qualificado para oferecer um cuidado direcionado, visto que existe uma
variabilidade no prognóstico dessa patologia. Esse relato de experiência permitirá
uma reflexão sobre os principais cuidados de enfermagem ao neonato com
gastrosquise e na identificação de possíveis alterações características dessa
patologia, como também estimulará a busca por novos conhecimentos técnicocientíficos para o aprimoramento dessa assistência.

Ficou evidente, que o

manejo e cuidado ao neonato com gastrosquise, quando realizado por
profissionais

não

habilitados

adequadamente,

podem

gerar

iatrogenias

irreversíveis e consequentemente o risco de morte. Os resultados desse relato
contribuirão para aumentar a produção cientifica a cerca do tema e estimular o
aprimoramento e qualificação dos enfermeiros na prática diária em unidades
neonatais, alicerçando dessa forma, a assistência de enfermagem ofertada aos
neonatos portadores de gastrosquise. Referências: 1- Silva, KR.et al.
Gastrosquise: importância do diagnóstico pré-natal e da assistência de
enfermagem ao recém-nascido e família. Acta Paul Enf, São Paulo, v.16, n.2,
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p.18-25, 2003. 2- Boechat PR. Anomalias congênitas da parede abdominal. In
PROACI/SEMCAD módulo4 55-85. 3- Calzolari E et al. Omphalocele and
gastroschisis in Europe: A survey of 3 million births 1980-1990. Am J Med Genet.
1995; 58: 187-94. 4- Miranda ME et al Gastrosquise: inovação técnico-cirúrgica.
In: XVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediatrica. Belo Horizonte:1997, Anais:
71.
Descritores: Cuidados de Enfermagem, Gastrosquise, Enfermagem Neonatal.
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CUIDADOS PALIATIVOS EM PEDIATRIA: POSSIBILIDADES
E DESAFIOS.1

AUTORES: Suano RHF1, Pinto CMM2, Santos NC3; Silveira APX4

INTRODUÇÃO: A evolução da medicina nos últimos 50 anos modificou o
prognóstico e sobrevida de inúmeras doenças. A incorporação de novas tecnologias,
o emprego de tratamentos cada vez mais eficazes, o desenvolvimento das diversas
subespecialidades pediátricas aliadas à proliferação das unidades de tratamento
intensivo pediátrico, permitem a sobrevivência de crianças que até pouco tempo
eram consideradas inviáveis e morriam precocemente. Com isso, surge um grupo de
crianças portadoras de doenças crônicas, com seqüelas graves, dependentes de
tecnologias, e muitas vezes com prognóstico comprometido. Conseqüentemente,
muitas dessas crianças acabam necessitando de repetidas internações hospitalares,
inclusive na fase final da doença que antecede a morte. Estas conquistas causam
grande alegria aos médicos, levando-os a pensar que a luta contra morte tornou-se
enfim uma realidade vitoriosa1. Luta-se contra morte, sem saber o que é a morte. Em
todos os países, a medicina curativa atrai os jovens, encanta os adultos, cuida das
crianças e dos idosos, mas ignora os incuráveis1. Em nosso cotidiano, o doente fora
dos recursos de cura não tem recebido os cuidados que merece, especialmente o
alívio da sua dor, entendida como seu sofrimento físico, psíquico e moral. Nossos
antepassados não dispunham de antibióticos, e mesmo então, toda a habilidade que
1
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possuíam era canalizada para o alívio e a paliação. A reversão do panorama atual
demanda paciência e perseverança, pois ela implica necessariamente na mudança
de conduta dos profissionais da saúde, e essa mudança será obtida através de
educação das gerações futuras destes profissionais levados a efeito nas faculdades
e universidades. Esse desafio vem sendo enfrentado, ainda de forma sutil na maioria
dos países. A expansão dos cuidados paliativos no mundo, dentro de uma
concepção multiprofissional de cuidados totais, ativos e continuados, dispensados ao
paciente com doença incurável e à sua família, é muito recente, tendo seu marco
formal em 1960, com a fundação de um hospice em Londres. A história dos
Cuidados Paliativos no Brasil, conforme registros disponíveis,foi em 1944, com o que
pode ser considerado o primeiro hospice, conhecido como Asilo da Penha- (Rio de
Janeiro) e teve por alguns anos um papel importante na assistência aos pobres que
morriam de câncer. Porém só a partir de meados de 1990, o movimento hospice
começa ganhar maior visibilidade, a despeito de algumas iniciativas isoladas2.
Especificamente, em pediatria, essa expansão é ainda mais recente, tendo seu
marco em 1982, com a organização do 1º hospice para crianças na Inglaterra. Prova
deste recente e crescente interesse, é a 1ª edição, em 2006, do Oxford Textbook of
Palliative Care, voltado especificamente para os cuidados paliativos das crianças e
adolescentes (Oxford Textbook of Palliative Care for Children). Os desafios à
implantação de programas de cuidados paliativos pediátricos crescem à medida que
há uma diversidade enorme de situações clínicas, que acometem as crianças e as
tornam elegíveis a esse tipo de cuidado. É importante elucidar que a maioria dessas
crianças apresentam algum tipo de comprometimento mental, emocional e
comportamental, tornando-as dependentes de cuidados continuados de seus pais e
familiares. Lidar com a finitude de uma criança é perturbador, gera angústia e
conflitos para os familiares e entre a equipe multiprofissional, porque a morte está
muito associada às vivências e crenças individuais. Revisando a literatura, encontrei
uma definição de cuidados paliativos para crianças, apresentada pela Association for
Childrens Palliative Care (ACT) em conjunto com o Royal College of Pediatrics na
Child Health, a qual diz que: é uma abordagem de cuidado total e ativo, englobando
os elementos físico, emocional, social e espiritual. Ele centra-se no aumento da
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qualidade de vida para a criança e oferece suporte para família incluindo controle dos
sintomas angustiantes, provisão de substitutos para os cuidados e de cuidado
durante a morte e o luto3. Apesar dos esforços para difusão dos cuidados paliativos
mesmo em países desenvolvidos, percebe-se que, esse tipo de assistência à
criança, é solicitada tardiamente e para uma pequena parcela de candidatos, e uma
das principais causas desse acontecimento, é o fato que ainda hoje, alguns médicos
expressam seus temores e fantasias em relação a legitimidade e ao amparo legal
para limitar oferta de terapêutica curativa em pacientes em fase final de doença
irreversível e progressiva, pois entendem que a limitação de esforço terapêutico
nesse grupo de pacientes poderia configurar infração caracterizável como: omissão,
imperícia, imprudência ou negligência. Em ocasião a esse tipo de dúvida, o atual
código de ética médica brasileiro (2010) tornou explícita em vários artigos e incisos a
necessidade e o dever ético do médico de prover cuidados paliativos para pacientes
vítimas de doença incurável e terminal, sem aplicar ações diagnósticas ou
terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade
expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal. Por
outro lado, o descumprimento dessas diretrizes nas situações descritas, representa
falta

ética4.

Os

cuidados

paliativos

em

pediatria

são

implementados

progressivamente e ajustados às necessidades impostas pela doença e seu
tratamento (evolução, complicações, limitações), devendo ser individualizada àquela
criança (ajustada pelos valores e anseios daquele binômio família/criança). O
consenso sobre irreversibilidade é na maioria das vezes um processo lento de ser
alcançado dentro da própria equipe médica. Informações antagônicas e perspectivas
conflitantes por parte dos membros da equipe em relação às possibilidades
terapêuticas pode ser um fator desagregador e causador de muita ansiedade que
influenciará todo o longo caminho que virá posteriormente. Portanto, antes de obterse o consenso na equipe médica, esse ambiente de incerteza não deveria ser
estendido à família. À medida que o consenso se estabelece dentro da equipe, a
família é progressivamente envolvida no processo decisório, por meio de discussão
franca, objetiva e serena. Independente do grau de instrução, os familiares desejam
ser ouvidos, entender e participar das decisões relacionadas ao final da vida do seu
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filho. Entretanto, a família (a exemplo do ocorrido com o grupo médico) necessita de
tempo e provas concretas para convencer-se que o quadro é irreversível, não
responsivo ao tratamento ou em fase terminal da doença. Para isso, a equipe
multiprofissional deve manter um ambiente de confiança, respeito, solidariedade,
empatia e propício para o entendimento, ou seja, escutar, responder claramente os
questionamentos e dúvidas, evitando jargão técnico. Entender que a raiva e a
desolação sejam dirigidas ao portador da má notícia, é imprescindível, porque é
andamento dessa fase. Outro aspecto determinante na concepção dos cuidados
paliativos em pediatria é que a criança tem inúmeras diferenças em relação ao
adulto, tais como: dependência afetiva aliada a uma personalidade imatura para
enfrentar as consequências de doença grave, limitante e fatal; doenças diferentes e
peculiaridades de cada faixa etária, e consequentemente com necessidades
específicas; os mecanismos fisiológicos de compensação ainda em fase de
desenvolvimento; singularidades na reação da dor e ansiedade, entre outras.
Portanto a utilização das mesmas diretivas de cuidados paliativos para adultos não
são aplicáveis e não atendem as necessidades pediátricas5. OBJETIVOS: O objetivo
desse trabalho é elucidar a situação atual dos cuidados paliativos em pediatria,
evidenciando suas características e a não aplicabilidade das diretrizes do cuidado
paliativo do adulto, devido às peculiaridades pediátricas. METODOLOGIA: Trata-se
de pesquisa bibliográfica, exploratória e descritiva acerca do panorama atual de
cuidados paliativos em pediatria. RESULTADOS: Foram encontrados 16 artigos
sobre cuidados paliativos em pediatria que descreviam os principais dilemas e
dificuldades que envolviam o final de vida e oferta de cuidados paliativos em
pediatria. Nos textos pesquisados surgiram inúmeras reflexões de caráter ético, que
permeiam e fundamentam os cuidados paliativos. Questões como dignidade no
processo de morrer, respeito à decisão da família, promoção de beneficiência e não
maleficiência, também emergiram dos textos. CONCLUSÃO: O levantamento
permitiu, concluir que apesar de todo avanço da medicina atual, nosso compromisso
com a vida continua sendo o mesmo do nosso juramento: “Aplicarei os regimes para
o bem do doente segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou
mal a alguém”. Hipócrates – 469ac. E esse juramento certamente inclui aqueles
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pacientes que já não são mais passíveis de cura. É imperativo que pediatras,
neonatologistas e intensivistas pediátricos usando seu conhecimento, liderança e
respeitabilidade incorporem estratégias de cuidados paliativos para atender
pacientes moribundos, aliviando seu sofrimento, respeitando sua dignidade e
atendendo suas necessidades dentro dos melhores parâmetros científicos e éticos.
Estruturar estudos e trabalhos na área de enfermagem, sobre cuidados paliativos em
pediatria, é essencial, uma vez que, prestamos assistência direta ao binômio
paciente/família.
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CUIDAR DE QUEM CUIDA: UMA ESTRATÉGIA PARA PROMOÇÃO
DO DESENVOLVIMENTO DOS SUJEITOS EM IEI

Vieira RS

INTRODUÇÃO – Para promover o desenvolvimento de todo potencial humano
dos sujeitos temos que pensar saúde de forma sistêmica e dinâmica
considerando o maior número possível de condicionantes / determinantes que
possam interferir direta ou indiretamente na saúde e qualidade de vida. Em
Instituições de Educação Infantil (IEI) embora o enfoque seja a criança, o contexto
deve ser considerado, ou seja, o ambiente, os funcionários, a família e o entorno.
O cuidar da criança transcende a própria criança. Nesse sentido, consideramos
necessário o desenvolvimento do trabalho “cuidar de quem cuida”, pois seja
dentro dos hospitais ou em outros ambientes de cuidado e educação os
cuidadores são negligenciados, o que interfere na qualidade de seu trabalho e,
portanto no atendimento das necessidades da criança e sua família ao serem
assistidas

(1)

. OBJETIVO – Conhecer e intervir sobre as demandas de saúde de

funcionários (educadores e demais categorias) da IEI. MÉTODO – Adotamos
como estratégia a prática baseada em evidências que propõe a aplicação de
método científico à prática de enfermagem, capaz de imprimir efetividade e
resolutividade, ou seja, cuidado / tratamento que respondam as demandas da
população atendida em condições do mundo real. A consulta de enfermagem
(CE) nos permitiu a coleta sistemática de dados, os quais foram avaliados, para
posterior intervenção. Para realização da CE a funcionários da IEI foi necessária a
elaboração de impresso que abordasse tanto aspectos biopsicossociais como
aqueles relativos ao processo de trabalho com as crianças e famílias atendidas
pela instituição. Após o levantamento das demandas de saúde dos funcionários
em CE foi elaborado plano de intervenção individual e coletivo, os quais foram
aplicados e reavaliados posteriormente para verificação da resolutividade das
intervenções

(2,3,4,5,6)

. RESULTADOS – 1) EVIDÊNCIAS: Foram avaliados vinte e

seis funcionários: vinte e cinco mulheres e um homem. Aspectos físicos
levantados como problemas de enfermagem durante a consulta: a) Saúde Ocular:
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foi aplicado teste de Snellen a todos os funcionários não havendo alterações no
quadro (quatro usam óculos somente para leitura e quatro usam constantemente)
b) Estado vacinal: vinte e três (23) funcionários não possuíam carteira de
vacinação, desconhecendo sua condição vacinal; os demais apresentavam atraso
no reforço dT adulto e ausência do esquema de vacinação contra hepatite B. c)
Saúde bucal: 46,15% (12) funcionários apresentavam cáries em dentes e 61,53%
(16) déficit de higiene bucal. d) Medidas antropométricas: Três funcionárias
(11,53%) com excesso de peso (IMC entre 25 e 29,99) e sete com obesidade
(26,92) (IMC entre 30 e 35) segundo a classificação da Organização Mundial de
Saúde (OMS). e) Hábitos insalubres: Uma funcionária tabagista casual (40
cigarros por semana). Uma funcionária pratica caminhada e corrida diariamente.
Outra funcionária realiza prática de atividade física regularmente (três vezes por
semana). f) Saúde da mulher e sexualidade: dezoito funcionárias estavam com
atraso (entre um e dois anos sem realizar) na realização de seus exames
ginecológicos preventivos (principalmente Papanicolau). Oito funcionárias haviam
realizados os exames a mais de dois anos. g) Queixas álgicas: 100% dos
funcionários apresentaram queixa de dores na “coluna e costas” e membros
inferiores, além de cefaléia freqüentemente (2 a 3 vezes por semana). h)
Distúrbios

cardiovasculares:

seis

funcionárias

(23,07%)

apresentaram-se

hipertensas (PAS > 140 mmHg e PAD > 90 mmHg). Dezessete funcionários
(65,38) com presença de vasos sanguíneos com aspecto de “varizes” em
diferentes graus. i) Processo de trabalho: “irritabilidade excessiva com o
comportamento inadequado das crianças” – descrito também como ausência de
limites e comportamentos violentos; “pânico” diante dos ocasionais ferimentos das
crianças – descrito como despreparo ou dúvidas sobre primeiros socorros;
dúvidas sobre “como lidar com a sexualidade das crianças” (conhecimentos
precários sobre desenvolvimento infantil e comportamentos esperados para cada
faixa etária); dificuldades em abordar com a família questões relativas a higiene
da criança; dificuldades em avaliar necessidade de consultas médicas em caso de
desconforto da criança ou doença aparente; dificuldades em incluir crianças com
necessidades especiais. Foi realizado ainda a verificação do nível de glicemia
através do teste rápido Dextro®, mas nenhum funcionário apresentou alterações.
Para confirmar estes resultados foram realizadas duas outras mensurações em
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jejum em intervalos de um mês. 2) INTERVENÇÕES: 2.1. Plano de intervenções
individuais. Para cada problema levantado nas consultas foram realizadas
prescrições específicas que incluíam: encaminhamentos, orientações, inclusão
em programas específicos. a) Saúde Ocular: como não houve alterações
detectáveis durante a avaliação de saúde ocular, as funcionárias que fazem uso
de lentes corretivas foram orientadas a fazer uma avaliação oftalmológica
anualmente com especialista. Enquanto os demais funcionários seguiram nosso
protocolo de avaliação anual através do teste de Snellen. b) Estado Vacinal: foi
realizado atualização do esquema vacinal de todos os funcionários na própria
instituição em regime de urgência, além de educação em saúde para aplicação
das próximas doses das vacinas aplicadas (reforço). c) Saúde bucal: Diante dos
dados obtidos entre os funcionários (e também entre as crianças – outro
trabalho), foi implantado na instituição um programa de educação permanente em
saúde bucal envolvendo funcionários, crianças e famílias como estratégia de
promoção de saúde. Além dessa proposta foram realizadas orientações
individuais e encaminhamentos para tratamento odontológico. d) Medidas
antropométricas: 38,46% dos funcionários (10) apresentaram IMC acima dos
parâmetros de normalidade, fato que revela risco para co-morbidades
relacionadas a distúrbios metabólicos, osteoarticulares, cardiovasculares, de auto
imagem e auto estima. Foi proposta uma atividade coletiva de alongamento a que
chamamos de ginástica laboral, aplica pela pesquisadora três vezes por semana
por período de 15 a 30 minutos. Esta atividade não se propõe a corrigir os
desvios, mas principalmente incentivar a busca de uma atividade física regular.
Esta proposta é convergente para “hábitos insalubres – ausência de atividade
física” e “queixas álgicas”. Além do incentivo à atividade física, propusemos
implantação de preparo de alimentos livre de frituras tanto para funcionários
quanto para as crianças. As funcionárias acima do peso foram orientadas quanto
à redução de calorias por substituição de alimentos calóricos por outros de sua
preferência e possibilidade de aquisição, e foram ainda encaminhadas para
consultar nutricionista. e) Hábitos Insalubres: a única funcionária tabagista não
demonstrou interesse em abandonar o vício e recusou encaminhamento para
tratamento em grupo de apoio. Negociamos atualmente a possibilidade de
inclusão das funcionárias da instituição em programa especial da rede SESC para
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realização de atividade física próxima ao local de trabalho. f) Saúde da Mulher:
todas as funcionárias foram re-orientadas quanto à necessidade de exames
preventivos, bem como encaminhadas para avaliação ginecológica. g) Queixas
álgicas: como as queixas apresentadas pelas funcionarias relacionam-se a estilo
de vida e postura em trabalho, foram orientadas a participar da ‘ginástica laboral’,
além de realizar exercícios de alongamento três vezes durante o turno de
trabalho, que inclusive poderia ser realizada conjuntamente com as crianças.
Também foram realizadas orientações individuais quanto a postura durante
realização de atividades laborais. h) Distúrbios Cardiovasculares: as funcionarias
hipertensas foram encaminhadas para consulta ao médico cardiologista ou clínico
geral, além das orientações quanto a alimentação, atividade física leve
(caminhada), e uso racional de medicamentos. i) Processo de trabalho: os
aspectos relativos ao processo de trabalho foram abordados coletivamente. 2.2.
Intervenções coletivas: Para atender as demandas relativas ao processo de
trabalho foi realizado capacitação e treinamento para primeiros socorros, manejo
de doenças infecto contagiosas na instituição, programa de inclusão de crianças
com deficiências, promoção da cultura de paz (prevenção de acidentes,
prevenção de violência, disciplina e limites), entre outros relativos a doenças
sazonais, vacinação, desenvolvimento infantil, sexualidade infantil, etc

(7,8)

.

CONSIDERAÇÕES FINAIS – Podemos concluir que todo cuidado dispensado
aos cuidadores da criança é revertido em benefícios para as mesmas, pois
implica melhoria da qualidade de vida para todos. O trabalho realizado no primeiro
semestre de 2011 começará a ser avaliado a partir de outubro desse ano, mas
podemos observar que os encaminhamentos realizados esbarraram na
dificuldade de acesso a serviços de saúde com consultas marcadas em Unidades
Básicas de Saúde para até cinco meses da data de encaminhamento. Enquanto
que os funcionários que possuíam plano de saúde privado conseguiram consultas
entre uma semana a um mês. Essa realidade foi observada para todos os
encaminhamentos

realizados

sejam

eles

para

médicos,

odontólogos,

e

nutricionistas. Os efeitos do presente projeto de intervenção ainda não podem ser
completamente estimados, mas observamos entre os funcionários o predomínio
do sentimento de “serem considerados e cuidados” o que alguns traduzem como
valorização do profissional e melhoria do ambiente de trabalho.
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DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO: ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA
E QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES.
Nogueira, LDA1
Cuba, TMCBF2
Sousa, FGM de3
Santos, MH.4
Braga, LC5

Introdução: Para assegurar que as comunidades atinjam bom nível de saúde, há
necessidade, primeiramente, de conhecer a sua realidade, tanto do ponto de vista
socioeconômico

quanto

sanitário

para,

em

seguida,

planejar,

atuar

e,

posteriormente, reavaliar a situação, permitindo detectar se as mudanças
almejadas

foram

alcançadas.

Nesse

processo,

utilizam-se

indicadores

demográficos, epidemiológicos, político-sociais e econômicos, entre outros, a fim
de permitir uma descrição mais próxima da situação real. Alguns desses
indicadores são construídos com estatísticas relativas a eventos vitais, à
composição da estrutura populacional, à morbidade, a serviços e a ações de
saúde. Relativamente aos eventos vitais, o conhecimento do número de nascidos
vivos, de uma área, em um período de tempo, é imprescindível, pois o mesmo é
componente de vários índices e coeficientes, além de fundamentar o
planejamento de ações na área materno-infantil

(1)

. A partir de 1990, o Ministério

da Saúde implantou o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)
para coleta, processamento e disseminação de dados e informações de
nascimentos no País. Este sistema O Sistema de Informação se propõe a coletar
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e a produzir informações sobre a ocorrência dos nascimentos, dados da mãe, da
gestação, do parto e do recém-nascido, permitindo conhecer o perfil dos nascidos
vivos tais como peso ao nascer, condições de vitalidade, prematuridade, além da
idade materna, distribuição espacial e temporal, entre outros. Todo sistema tem
início com a captação responsável dos dados, garantindo a veracidade e a
completude das informações coletadas. No caso do SINASC, o preenchimento da
Declaração de Nascido Vivo – DN é de grande relevância, pois, além de ser a
fonte do sistema, servirá de base para o registro civil, podendo implicar em
incorreções na Certidão de Nascimento da criança. O SINASC tem como
instrumento de coleta de dados a Declaração de Nascido Vivo – DN, que se
constitui em um documento individualizado e padronizado em nível nacional. Os
estudos realizados sobre o SINASC versam na maioria sobre a sua implantação,
cobertura e caracterização dos nascidos vivos. Aqueles que tratam sobre a
qualidade das informações apontam para a baixa confiabilidade de alguns
campos da declaração de nascido vivo e recomendam maior atenção no
preenchimento

do

instrumento

e

consequentemente

maior

controle

de

qualidade(2). A partir de tais afirmativas questiona-se: Como são preenchidas as
Declarações de Nascidos Vivos no Estado do Maranhão? Objetivo: Analisar a
consistência e a confiabilidade das informações contidas na Declaração de
Nascido Vivo – DN. Metodologia: Trata-se de estudo documental, utilizando a
Declaração de Nascido Vivo e o Novo Manual de Preenchimento, com abordagem
qualitativa para analisar a consistência e confiabilidade das informações. Foram
analisadas 120 Declarações emitidas em janeiro de 2011 no Estado do
Maranhão, correspondendo a 17,9% de uma amostra de 671 declarações. Para a
coleta dos dados utilizou-se um formulário construído exclusivamente para este
fim tendo como base as orientações contidas no manual de preenchimento das
DN’s publicado pelo Ministério da Saúde. Resultado: a análise dos dados
demonstrou que no Bloco I (Identificação do Recém- Nascido), a variável 5 (
Índice de Apgar) foi a que obteve maior índice de erro no preenchimento em
33,3% das declarações, tendo como erros mais comuns o uso de símbolos
(traços, algarismos romanos, interrogação), invalidando a resposta da mesma.
Ainda no bloco I, a variável 1 (Nome do Recém-Nascido) em 20,0% das
declarações apresentou preenchimento incorreto, tal como o nome da mãe. No
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Bloco II (Local da ocorrência), 0,83% das declarações apresentaram a variável 9
(Endereço da ocorrência) preenchida incorretamente, apresentando dados
inconsistentes. No Bloco III (Mãe), não foram encontrados erros. No Bloco IV
(Pai), a variável 28 (Nome do Pai), apresentou inconsistência na informação em
0,83% das declarações. O Bloco V (Gestação e Parto), a maiorias das variáveis
apresentaram erros ou incoerência das informações. A variável 30 (Histórico
Gestacional) em 40,0% das declarações apresentou erros tais como: utilização de
símbolos, inconsistência das informações e incoerência entre as variáveis. Além
disso, outras informações nesta variável não foram preenchidas devidamente,
apesar de serem de grande importância, tais como: o número de gestações
anteriores, o número de partos vaginais, número de cesáreas, número de
nascidos vivos e o número de perdas feitais/aborto. Ainda no bloco V, as variáveis
33 (Número de consultas de pré-natal) e 39 (Cesárea ocorreu antes do trabalho
de parto iniciar?) apresentaram 10,0% de preenchimento incorreto. No bloco VI
(Anomalia congênita), utilizaram símbolos em 1,67% das declarações. No Bloco
VII (Preenchimento) a variável 47 (Órgão emissor), apresentou dados incoerentes
ou contraditórios. Conclusão: Para que o Ministério da Saúde utilize as
informações fornecidas pelas Declarações de Nascido Vivo - DN é salutar que
estas apresentem-se confiáveis, coerentes, com preenchimento de qualidade e de
acordo com o Manual de Preenchimento da Declaração, emitido pelo mesmo.
Este por sua vez, possui todas as informações cabíveis para o correto
preenchimento. Nas DN’s avaliadas, informações de extrema importância para a
vigilância sanitária, epidemiológica e para a definição de políticas em saúde
Materno-infantil, como por exemplo, as contidas no Bloco V (Gestação e Parto) e
no Bloco I (Identificação do Recém- Nascido), foram preenchidas incorretamente
ou deixadas em branco. Muitos dos erros caracterizaram-se como elementares
além de contradições e incoerência nas informações. Isso poderá acarretar
consequências negativas no que diz respeito a analise de indicadores de saúde
assim como para elaboração de políticas públicas para este grupo populacional.
Deve haver um comprometimento por parte dos profissionais que preenchem a
declaração para que esta seja feita com a qualidade necessária. Para tanto, é
preciso assegurar o acesso ao Manual de preenchimento disponibilizado pelo
Ministério da Saúde e a capacitação destes profissionais que muitas vezes
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preenchem a nova versão, associando à versão anterior. Isto pôde ser visto, por
que as principais dificuldades apresentaram-se nas novas variáveis inseridas na
versão atual como o Nome do Recém-Nascido, o Nome e Idade do Pai, as
inseridas no Bloco V (Gestação e Parto) como no Histórico Gestacional. A
fidedignidade da informação deve ser preservada, uma vez que foram
encontradas declarações rasuradas em variáveis importantes, dando margem
quanto à veracidade da informação. Esse fato vai comprometer a cobertura do
sistema, e conseqüentemente a qualidade de todos os indicadores que utilizam o
número da Declaração de Nascido Vivo como fonte de informação. Compreender
as informações da DN reveste-se como condição necessária e essencial para
avaliação de indicadores de qualidade e de saúde assim como de políticas para a
redução da mortalidade infantil. Portanto, a participação de todos os profissionais
envolvidos na produção e uso da informação sobre nascimentos é fundamental,
para que seja possível retratar com fidedignidade o perfil dos nascidos vivos e
subsidiar ações de melhoria e ampliação da atenção à gestante, ao parto e ao
recém-nascido.

Descritores: Enfermagem; Saúde da Criança; Declaração de Nascido Vivo.
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DECLARAÇÕES DE NASCIDO VIVO: ANÁLISE DA COMPLETUDE
NO PREENCHIMENTO DAS VARIÁVEIS
Cuba, TMCBF1
Nogueira, LDA2
Sousa, FGM3
Santos, MH4
Melo, CCA5

Introdução: Ao estabelecer o Sistema Único de Saúde (SUS), a constituição
Federal de 1988 definiu os princípios de democratização, descentralização,
universalidade e equidade na atenção a saúde. Para que estes preceitos
constitucionais se tornem realidade, faz-se necessário dispor de sistemas de
informação em saúde que possam responder com maior agilidade e
especificidade à nova lógica gerencial e ao redirecionamento do setor. A
finalidade da informação em saúde consiste em identificar problemas individuais e
coletivos do quadro sanitário de uma população, propiciando elementos para
análise da situação encontrada e subsidiando a busca de possíveis alternativas
de encaminhamento. As informações em saúde devem abranger as relativas ao
processo saúde/doença e as de caráter administrativo, todas essenciais ao
processo de tomada de decisão no setor. Assim, os sistemas de informações em
saúde são desenvolvidos e implantados com o objetivo de facilitar a formulação e
avaliação das políticas, planos e programas de saúde, subsidiando o processo de
tomada de decisões, a fim de contribuir para melhorar a situação de saúde
individual e coletiva

(1)

. No Brasil, a Declaração de Nascido Vivo é o instrumento
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de coleta de dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e
caracteriza-se por ser universal (uma declaração por criança), padronizada e de
baixo custo. Os dados vitais por ela gerados fornecem volumosas informações
para estudos epidemiológicos e bases para planejamento e atividades de
prevenção, assim com políticas na área da saúde materno-infantil(2). Além de
fornecer indicadores demográficos, político-sociais e econômicos, campanhas de
vacinação, base para cálculo de vários coeficientes e ainda, estudos sobre a
reprodução(3). Nos últimos anos, o Governo Federal tem realizado ações e
campanhas para reduzir o sub-registro de nascimentos no país e possibilitar o
acesso do brasileiro à documentação básica, o que lhe permite exercer seus
direitos civis básicos. Uma ação fundamental tem sido a implantação do uso
obrigatório em todo o território nacional da Declaração de Nascido Vivo – DN –,
documento padrão do Ministério da Saúde, hábil para a lavratura da Certidão de
Nascimento pelos Cartórios de Registro Civil e, portanto, para a garantia dos
direitos de cidadania. Objetivo: avaliar a completude e o preenchimento das
declarações, de acordo com o exigido pelo Ministério da Saúde, através do novo
Manual de Preenchimento da Declaração de Nascido Vivo. Metodologia: trata-se
de estudo exploratório documental de abordagem quantitativa. Foram analisadas
120 DN’s emitidas em janeiro/2011 no Estado do Maranhão correspondendo a
17,9% das declarações. Para a coleta dos dados utilizou-se um formulário, com
base na sequência numérica padronizada da declaração e o manual de
preenchimento. Resultado: a partir da análise dos dados e considerando todos
os campos da DN no Bloco I (Identificação do Recém-Nascido) a variável 1
(Nome do Recém-Nascido) foi o que apresentou maior percentual de não
preenchimento com 76,7% e a variável 6 (Detectada alguma anomalia
congênita?) foi a de menor percentual com 7,5% de não preenchimento. Todas as
demais variáveis foram preenchidas. No Bloco II (Local da ocorrência), o maior
percentual de não preenchimento ocorreu na variável 10 (CEP), com 45% das
declarações em branco. O menor percentual ocorreu na variável 7 (Local da
Ocorrência), com 0,83% das declarações. No Bloco III (Mãe), o maior percentual
de não preenchimento ocorreu na variável 15 (Cartão SUS) com 96,7% das
declarações em branco, das quais 25,8% provinham da rede privada e 74,1% da
rede pública. O menor percentual de preenchimento foi na variável 19 (Idade) com
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0,83%. O maior percentual de incompletude ocorreu na variável 16 (EscolaridadeSérie) com 9,17% e menor percentual para a variável 23 (Logradouro-Número)
com 0,8% das declarações. No Bloco IV (Pai), 20,8% não apresentavam o nome
do pai, e em 24,2% não continham a idade do pai. No Bloco V (Gestação e Parto)
a variável 32 (Número de semanas de gestação, se DUM ignorada) obteve o
maior percentual de não preenchimento com 34,2%. A variável 35 (Tipo de
Gravidez) obteve o menor percentual com 0,8%. O maior percentual de
incompletude ocorreu na variável 32 (Número de semanas de gestação, se DUM
ignorada), com 56,7% das declarações, o com o menor percentual, a variável 30
(Histórico gestacional) com 6,7%. No Bloco VI, nenhuma das declarações foram
preenchidas, pois de acordo com a variável 6, nenhuma das crianças
apresentavam anomalias congênitas. No Bloco VII, 9,2% das declarações
apresentaram a variável 45 (Tipo de documento) em branco. Em 1,7% das DN’s a
variável 42 (Data do preenchimento) não foi preenchida. Em 25,0% das
declarações

a

variável

44

(Função)

do

profissional

responsável

pelo

preenchimento não foi preenchida e em 66,7% marcaram a opção “Outros”. Das
declarações analisadas nas quais esta variável havia sido preenchida foi
assinalada a opção “Outros” profissionais, sendo que estes 78,3% eram técnicos
de enfermagem, 5,0% auxiliares de enfermagem. Conclusão: Com base nos
erros da versão anterior da Declaração de Nascido Vivo - DN, o Ministério da
Saúde elaborou um novo manual e uma nova declaração em 2011 com o objetivo
de orientar gestores, técnicos e pessoal de apoio quanto ao correto
preenchimento, seus fluxos, sua importância e seus conceitos básicos, para que
esta seja, de fato um instrumento capaz de contribuir para o aumento da
eficiência e eficácia do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos no Brasil.
Porém, observamos neste estudo vários erros de preenchimento, tais como
variáveis em branco ou incompletas. Pode-se identificar que muitos desses erros
devem-se à associação com a versão anterior da DN, em especial no que diz
respeito à variável 1 (Nome do Recém-Nascido), permanecendo o preenchimento
com o nome da mãe. Acredita-se que por esta ser uma nova variável inserida na
versão

de

2011

muitas

apresentavam-se

em

branco

ou

preenchida

incorretamente . Quanto à forma incorreta de preencher, foi possível identificar o
uso de símbolos, como traços, interrogação, algarismos romanos, respostas
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inválidas ou incoerentes. Algumas variáveis apresentavam-se em branco,
enquanto poderiam ser utilizada as opções “não se aplica” ou “ignorado”, como
por exemplo, na variável 39 (Cesárea ocorreu antes do trabalho de parto iniciar?).
O Bloco III (Mãe) foi o que apresentou o maior número de variáveis não
preenchidas, tais como: variável 16 (Escolaridade- Série) com 2,5%, 21 (Situação
conjugal) com 3,3%, 22 (Raça/Cor) com 29,2%, 24 (CEP) com 70,8%, 25
(Bairro/Distrito) com 2,5% e 27 (UF) com 5,8%. Diante do exposto, elenca-se a
necessidade de urgente capacitação e conscientização dos profissionais para o
correto preenchimento da DN. Para tanto as instâncias técnicas, administrativas e
de ensino do Estado (Secretaria de Saúde, Promotorias e a Universidade) devem
envidar esforços para a capacitação de todos os profissionais da saúde visando o
correto preenchimento da Declaração de Nascido Vivo e disponibilizar acesso ao
Manual para preenchimento das mesmas.
Descritores: Saúde da Criança; Declaração de Nascido Vivo; Cuidado da
Criança
Referência:
1. Ferreira, JSA et al. Avaliação da qualidade da informação: linkage entre SIM e
SINASC
em
Jaboatão
dos
Guararapes
(PE).
Ciênc.
saúde
coletiva vol.16 supl.1 Rio de Janeiro, 2011.
2. Guerra, FAR. et al. Confiabilidade das informações das declarações de nascido
vivo com registro de defeitos congênitos no Município do Rio de Janeiro, Brasil,
2004 In: Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro,n 24, p: 438-446, fev, 2008.
3. Mishima, FC et al. Declaração de nascido vivo: análise do seu preenchimento
no Município de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil In: Cad. Saúde Pública, Rio
de Janeiro, n 15, p:387-395, abr-jun, 1999.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento
de Análise de Situação de Saúde. Manual de Instruções para o preenchimento
da Declaração de Nascido Vivo / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância
em Saúde, Departamento de Análise de Situação de Saúde. – Brasília:
Ministério da Saúde, 2011.
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DESAFIOS NA UTILIZAÇÃO DA CADERNETA DE SAÚDE DA
CRIANÇA: ENTRE O REAL E O IDEAL.1

AUTOR (ES): Abreu TGT1, Viana LS2, Cunha JKC2, Silva VM2, Freitas VS2

INTRODUÇÃO: Implantada em 2005, após o Ministério da Saúde realizar uma
revisão no Cartão da Criança, surge então, à elaboração da Caderneta de
Saúde da Criança (CSC), capaz de reunir os mais importantes e significativos
registros e promovendo assim, a vigilância integral à saúde infantil1. Esse novo
instrumento, possui tanto as informações contidas no antigo cartão, como ainda
conta com dados sobre a gravidez, o parto e o puerpério; informações
ampliadas sobre o recém-nascido; espaço para acompanhamento da saúde
bucal, ocular e auditiva; acompanhamento das intercorrências clínicas e
tratamentos efetuados; orientações de saúde relacionadas à prevenção de
agravos

como

acidentes

e

violência;

indicadores

de

crescimento

e

desenvolvimento; gráficos de perímetro cefálico; os dez passos para uma
alimentação saudável para crianças com até dois anos de idade; informações e
espaço para acompanhamento da suplementação profilática de ferro e vitamina
A e calendário básico de vacinação. Visando aprimorar ainda mais o CSC, o
Ministério da Saúde já lançou duas versões, e a mais recente, em 2009, além
de possuir os conteúdos já adotados nas cadernetas anteriores apresenta
como alguma das principais mudanças o fato de estar disponível em duas
versões, tanto para o sexo feminino como masculino, além de estar dividida em
duas partes: a primeira para uso do cuidador e a segunda, para uso dos
profissionais de saúde. Portanto, os registros devem ser efetuados por todos os
profissionais da área que assistem à criança. Embora todos os cenários da
atenção à saúde devam se responsabilizar pela verificação e o preenchimento
da CSC, é particularmente nas maternidades e nos serviços de atenção
primária que o adequado manejo deste instrumento constitui-se em
permanente desafio, por este ser onde grande parte das informações é gerada.

1. Acadêmica do 7º período de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão
2. Acadêmico do 7º período de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão
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O registro correto e completo das informações, além do diálogo com a família
sobre as anotações realizadas são requisitos básicos para que a CSC cumpra
seu papel de instrumento de comunicação, educação, vigilância e promoção da
saúde infantil. A utilização adequada possibilita a valorização e a apropriação
da CSC pela família, além de revelar a qualidade tanto do funcionamento dos
serviços como o desempenho de seus profissionais2. OBJETIVO: Levantar
conteúdos na literatura acerca dos fatores que dificultam a utilização adequada
da

Caderneta de Saúde

da

Criança pelos

profissionais

de

saúde.

METODOLOGIA: Este estudo trata-se de uma revisão sistemática da literatura
nacional em publicações no período de 2005 a 2010, utilizando como
descritores: profissionais da saúde, saúde da criança e atenção primária à
saúde. Através das bases de dados: LILACS, Biblioteca Virtual de Saúde
(BVS), Scielo, Bireme e Google acadêmico, encontraram-se nove periódicos
abrangendo o tema. Depois de categorizados por ano de publicação,
metodologias abordadas e temáticas apresentadas foram analisados e cinco
foram selecionados. RESULTADOS: A análise realizada na literatura permitiu a
identificação e organização de cinco categorias que evidenciam os principais
fatores que dificultam a utilização adequada da Caderneta de Saúde da
Criança pelos profissionais de saúde. 1) O reconhecimento por parte dos
profissionais da ausência de capacitação para o uso correto da CSC: Foi
possível observar, após pesquisa na literatura que há dificuldade por parte dos
profissionais em manusear a caderneta em busca das informações de que
necessitam, além de não saberem trabalhar com os novos conceitos
incorporados à caderneta, como as curvas de referência representadas em
escores z e o gráfico de IMC, e também desconhecem o conteúdo do
instrumento. Sendo assim, encontram-se despreparados para prestar uma
vigilância à saúde da criança de qualidade, alegando que para mudar tal
realidade é necessário investir mais na capacitação profissional com o intuito
de despertar a consciência destes para a importância do conhecimento da
caderneta. 2) Tempo insuficiente: Os profissionais queixam-se do tempo ser
insuficiente para cumprir com as atividades geradas pela demanda do serviço e
ainda haver disponibilidade para o diálogo com a família sobre as anotações
realizadas na CSC. As tarefas burocráticas e a produtividade que é exigida
comprometem a adesão à caderneta no cuidado à saúde da criança, e o tempo
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que era reservado para explicar melhor, dar mais atenção, dialogar, tirar
dúvidas, enfim, realizar uma assistência mais humanizada no serviço de saúde
aos familiares acaba ficando comprometido. 3) Indisponibilidade da
caderneta no serviço de saúde: Este é outro ponto que merece destaque, em
decorrência da ausência CSC, os profissionais sentem dificuldade para realizar
as ações propostas para a vigilância à saúde da criança, pois não possuem
outros materiais de apoio, convivem com a cobrança e decepção de mães cujo
filho não recebeu o instrumento e ainda sentem-se frustrados por não poder
fornecer um serviço de qualidade. 4) A não utilização da CSC por todos os
membros da equipe de saúde: Os profissionais revelam dificuldades na
realização de suas práticas de saúde, quando a caderneta não é utilizada por
todos os membros da equipe. Tal fator é injustificável e demonstra um fraco
vínculo dos profissionais com as ações básicas de saúde, a não
complementaridade das ações profissionais de atenção à criança reduz a
resolutividade em saúde produzindo para as famílias sentimentos de
insegurança em relação à equipe e ao serviço de saúde3. Portanto a
importância da presença das ações dos diversos profissionais de diferentes
serviços na CSC possibilitando que cada profissional possa articular sua ação
com a de outros configurando uma “rede” de saúde por onde caminham a
criança e seus familiares. 5) Desvalorização e o desconhecimento das
mães/família sobre a CSC: O esquecimento e a perda do instrumento
dificultam o trabalho desenvolvido por meio das ações de vigilância à saúde da
criança, além do desinteresse dos pais pelo conteúdo do instrumento e a
identificação da CSC apenas como o cartão de vacina. Entretanto, é possível
que as mães não reconheçam a necessidade de sua participação na avaliação
do crescimento e desenvolvimento de seus filhos e não tenham interesse pelo
cartão da criança, pois, habitualmente, as ações de saúde sempre foram
delegadas aos profissionais, não sendo permitida ou estimulada a interferência
ativa das mães nesse processo4. No entanto, o que se pretende desde 2005,
quando foi implantada a CSC, a maior participação e apropriação dos pais,
para garantir o cuidado integral à criança e seus direitos como cidadão. Alguns
autores colocam que, para a família valorizar e se apropriar da CSC, é
essencial que compreenda a função desse instrumento no acompanhamento
da saúde infantil. Para isso, os profissionais de saúde são os responsáveis pela
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sensibilização dos pais e pelo uso adequado do instrumento para que, com
isso, a família perceba sua função5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A partir dos
aspectos emergidos mediante os resultados desse estudo, foi possível
identificar que os profissionais reconhecem a CSC não somente como às
ações de vigilância do crescimento e da vacinação, mas também como
instrumento de comunicação entre os diversos membros da equipe que
assistem a criança, além de possibilitar o diálogo com a mãe e a família sobre
as condições de saúde da criança a partir das informações geradas nesse
instrumento. Porém, os profissionais alegam que enfrentam diversas
dificuldades na utilização da CSC como a falta de conhecimento e capacitação
para o uso com a caderneta, o tempo insuficiente para dialogar com a família
sobre as informações contidas nesse novo instrumento, a indisponibilidade da
mesma em alguns locais de serviço, a não adesão de todos os membros da
equipe na sua utilização, além da desvalorização e o desconhecimento das
mães/família sobre a CSC. Nesse sentido, portanto, torna-se necessário o
investimento na formação e capacitação de profissionais de saúde para
atuação nas ações básicas através de um trabalho intensivo de divulgação e
sensibilização de todos que estão envolvidos com a saúde materno-infantil
para que a caderneta possa efetivamente ser utilizada para a promoção da
saúde da criança.
REFERÊNCIAS:
1. Brasil.

Ministério

da

Saúde.

Secretaria

de

atenção

à

saúde.

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Área Técnica da
Saúde da Criança e Aleitamento Materno. Manual para utilização da
caderneta de saúde da criança. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.
2. Goulart LMHF. et al. Caderneta de Saúde da Criança: avaliação do
preenchimento dos dados sobre gravidez, parto e recém-nascido. Rev
Paul Pediatrv. 2008; 26(2):106-12.
3. Sousa FGM. Tecendo a Teia do Cuidado à criança na Atenção Básica
de Saúde: dos seus contornos ao encontro com a integralidade. 2008.
333 f. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 2008.
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4. Vieira GO. et al. Uso do cartão da criança em Feira de Santana, Bahia.
Rev. Saúde Pública, São Paulo. 2005 Abr;30(1).
5. Alves CRL. et al. Qualidade do preenchimento da caderneta de saúde
da criança e fatores associados. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro.
2009 Mar;25(3): 583-595.
DESCRITORES: Profissionais da saúde. Saúde da criança. Atenção primária à
saúde.
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DESENVOLVENDO POSSIBILIDADES DE CUIDADOS À CRIANÇAS
E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Silva, DBB1
Backes, VMS2

Considerando ter exercido as práticas assistenciais de enfermagem nesses
últimos sete anos quase que exclusivamente na área da saúde da criança e do
adolescente, não conseguiria deixar de escolher problemáticas relacionadas a
esses seres tão especiais para desenvolver a minha pesquisa. E principalmente,
associá-la com um cuidado de enfermagem almejado pelos profissionais que são
comprometidos por sua continuidade, ou seja, unir a problemática da violência
doméstica contra crianças e adolescentes ao cuidado de enfermagem promovido
por profissionais conscientes de sua responsabilidade social. Sendo que, nesse
sentido, ao realizar e desenvolver o projeto de prática assistencial desejei que
essa experiência enriquecedora se transformasse em minha dissertação de
mestrado. Quando se propõe a realizar uma revisão daquilo que já foi ou está
sendo dito e discutido sobre o fenômeno da violência pelos profissionais de
enfermagem é para ter subsídios e poder ter um maior aprofundamento sobre a
temática. Juntamente com o aprofundamento teórico, este foi a base para a
discussão das dificuldades que permeiam o fenômeno da violência. Portanto, com
o intuito de reconhecer as dificuldades que estão inerentes no cuidado a criança e
adolescente vítima de violência doméstica e a partir destas encontrar novas
possibilidades, propôs-se analisar a problemática da violência doméstica contra
crianças e adolescentes manifestada pelos profissionais de enfermagem da
unidade de internação pediátrica à luz do referencial problematizador de Paulo
Freire e do pensamento complexo. Propôs-se, a realização de uma pesquisaação com abordagem qualitativa, no sentido de buscar em torno da violência
1

Danielle Boing Bernardes Silva. Mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina. Enfermeira
Assistencial da Unidade de Internação Pediátrica do Hospital Universitário de Florianópolis – SC. Integrante
do Grupo de Pesquisa EDEn. daniboing@terra.com.br
2
Doutora em Enfermagem. Professora Adjunto do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC). Vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PEN) da
UFSC. Líder do Grupo de Pesquisa em Educação em Enfermagem e Saúde (EDEN) do PEN/UFSC. Diretora de
Educação da Associação Brasileira de Enfermagem – Seção Santa Catarina. Pesquisadora do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Santa Catarina, Brasil
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doméstica contra crianças e adolescentes, suas particularidades, principalmente,
as sociais encontradas nas falas dos sujeitos e da pesquisadora, atributos que
permitem identificar sua verdadeira face e distinção dos demais tipos de
violências ou situações complexas e as condições que determinam ou
pressupõem sua natureza, tendo uma compreensão mais ampla da realidade
estudada e perceber sua complexidade. Foi escolhida uma Unidade de Internação
Pediátrica de um Hospital-Escola geral situado na região Sul do Brasil, a pesquisa
nesta instituição, oportunizou somar experiências e atuar em ações propostas que
possibilitaram promover novas possibilidades de cuidados a esta clientela e
contribuiu para a construção de um cuidado humanizado na enfermagem. Os
sujeitos envolvidos no processo de sensibilização no qual se constituem os
resultados foram 11 profissionais de enfermagem atuantes na unidade de
internação pediátrica que assistem às crianças e adolescentes. Os dados
coletados nesta pesquisa-ação originaram-se de encontros coletivos ocorridos
sob a forma de 5 oficinas. Para delimitar e desenhar as questões pontuais das
discussões, pautou-se, preferencialmente, nas questões relacionadas à própria
problemática, à vítima, ao agressor e à família e, as relacionadas aos aspectos
profissionais, pois estavam de acordo com os pontos-chave levantados pelos
sujeitos. As categorias analíticas tecidas foram: família, profissional, violência e
novas possibilidades de educar-cuidar. Para estas, as discussões geradas na
prática educativa/interativa/investigativa proporcionaram um avanço significativo
no cuidado prestado. Apesar destas categorias terem permitido uma reflexão
profunda

e

esclarecedora,

principalmente

por

terem

promovido

novas

possibilidades de cuidado, algumas delas como o cuidado ao cuidador e a
abordagem as vítimas e sua família necessitam ser ainda revisitadas pois são
consideradas dificuldades que devem ser discutidas e superadas. Com o avanço
teórico das dificuldades relacionadas à violência doméstica, pode-se perceber que
elas regem certamente às condutas, sendo que, estas sim, impedem um cuidado
de qualidade. Delimitar e perceber como elas impossibilitam esse cuidado,
esclarece a verdadeira essência das questões que estão impossibilitando de
assistir crianças, adolescentes e suas famílias, vítimas de violência doméstica. A
necessidade de encontrar novas possibilidades de cuidado a partir das
dificuldades que se tem em lidar com determinada temática é para que os
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profissionais se tornem sujeitos críticos e reflexivos das ações, realizando um
cuidado único, individual e integral às vítimas e às suas famílias. Precisa-se ir
além daquilo que é colocado e imposto em um protocolo de atendimento com um
discurso prescritivo, no qual todas as vítimas e suas famílias mantêm seus
cuidados programados e pré-definidos com uma única forma de cuidar. Ao
contrário, deve-se encaminhá-lo e respeitá-lo como único, promovendo ações e
intervenções atentando para novas possibilidades de cuidado a partir daquilo que
está presente. “O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu
gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade,
como inconclusão em permanente movimento na História” (FREIRE, 1996, p.135).
Encontrar no sábio e educador Paulo Freire um porto seguro e me deixar levar
por sua metodologia problematizadora foi um momento importante neste
processo, pois ele revela a essência do ser humano e o faz sujeito da sua própria
história, o instiga e o potencializa para se descobrir como transformador da sua
realidade. Ele proporciona uma reflexão única, que faz compreender o real
sentido de estar se questionando sobre determinado assunto, de encontrar uma
saída para algo que ainda não está esclarecido ou que precise de referências. É
respeitar o ser humano na sua essência e vê-lo como único e possível
transformador. Esse referencial foi necessário e absoluto neste estudo por
reavivar que a relação ensino-aprendizagem faz parte do nosso cotidiano tanto
profissional quanto pessoal. Certamente as dificuldades encontradas, através da
pedagogia problematizadora de Paulo Freire, possibilitaram reconhecer a
verdadeira realidade vivida pelas crianças, adolescentes, família e profissionais
que estão presentes neste processo. E em um processo coletivo buscou-se uma
compreensão do cuidado prestado que possibilita sua integralidade. O arco da
problematização nos encontros educativo-investigativos, proporcionou, aos
sujeitos da pesquisa, a reflexão do seu verdadeiro papel diante da sua prática e
da sua responsabilidade frente às problemáticas presenciadas no cuidado. O
diálogo estabelecido, principalmente entre eu e os sujeitos, proporcionou um
verdadeiro encontro no qual a riqueza da prática, através das vivências e
experiências do cotidiano, encontrou-se com a racionalidade do teórico, presente
nos estudos propostos para a discussão. Esta pesquisa é relevante por promover
um discurso dialógico e não prescritivo, no qual se possa conciliar diferenças,
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pensar o impossível, o inédito, sem abusar do relativismo: promover um cuidado
integral, tendo como ponto de partida à cultura do sujeito, identificando-se com o
outro, reconhecendo-o também em mim. Promover, juntamente com os sujeitos,
todo conhecimento adquirido através das suas vivências com a aquisição de
conhecimentos trazidos por, resultou na busca do pensamento complexo, como
refere Morin (2003, p. 3) o pensamento complexo deve ligar a autonomia e a
dependência. Didaticamente e para uma melhor compreensão, os resultados
foram colocados em categorias, pois esta é uma forma de análise que propicia um
melhor entendimento. No entanto, se se pensar as dimensões categorizadas
família, profissional e a própria violência na sociedade, pode-se perceber que elas
se complementam e que suas relações são sobrepostas umas às outras. Isso
pode ser percebido ao longo da leitura dos resultados, pois se tentava buscar
sempre alguma discussão para complementá-la. Relacionar estas dificuldades
também dimensiona um olhar mais macro e, certamente, mais complexo sobre a
problemática da violência doméstica, situando a nossa realidade e a realidade dos
sujeitos envolvidos nesse processo. Compartilhar com os profissionais de
enfermagem, através do pensamento complexo e da pedagogia problematizadora
de Paulo Freire, o conhecimento, através das dificuldades que estão inerentes
nele foi algo quase sublime. Estar junto com esses profissionais, nesta
caminhada, e lapidar suas discussões sem que não perdessem sua essência
permitiu que nós, sujeitos deste processo, pudéssemos ser mais que cuidadores,
ou seja, ser agentes de transformações através do cuidado. A educação,
enquanto processo dialético engendrado pela contradição, é portadora de
“fermentos de transformação”, possibilitando acelerar a crítica da situação na qual
ela aparece (BACKES, 1998, p. 83).
Palavras-Chave:

Violência

doméstica

contra

crianças

e

adolescentes.

Pensamento complexo. Pedagogia problematizadora. Cuidado de enfermagem.
BACKES, Vânia M. S. Relação Estado, Sociedade Educação. In: SAUPE, Rosita.
Educação em enfermagem: da realidade construída à possibilidade em
construção. Florianópolis: UFSC, 1998. p. 75 – 86.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática
educativa. 30. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
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MORIN, Edgar. Educar na era planetária: o pensamento complexo como método
de aprendizagem no erro e na incerteza humana. São Paulo: Cortez; Brasília:
UNESCO, 2003.
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL: CRIANÇAS DE ZERO A DOIS
ANOS NO CONTEXTO DO AIDPI.
Bezerra OC1, Lima TPS2, Oliveira EC2.

INTRODUÇÃO: O desenvolvimento infantil é oriundo de uma série de mudanças
de caracteres físicos, neurológicos, cognitivos e comportamentais que podem ser
influenciados pelo contexto da situação ambiental. Através destes o individuo
aumenta a capacidade de realizar funções cada vez mais complexas que vão
desde reflexos como piscar de olhos (piscadela de zero a um mês), o levantar das
mãos enquanto deitado e balbuciar, até o se vestir sozinho e usar frases (dois
anos). Para que uma criança atinja os marcos do desenvolvimento esperado,
como: motor, cognitivo, emocional e social é essencialmente primordial o estímulo
dos pais ou responsáveis neste processo. Um desenvolvimento infantil
satisfatório, principalmente nos primeiros anos de vida, contribui para a formação
de um sujeito com suas potencialidades desenvolvidas com maior possibilidade
de tornar-se um cidadão mais resolvido, apto a enfrentar as adversidades que a
vida oferece reduzindo-se assim as disparidades sociais e econômicas da nossa
sociedade. OBJETIVO: Compreender o desenvolvimento infantil na faixa etária
de zero a dois anos, no sentido de facilitar as intervenções e orientações,
realizadas a partir dos saberes e condutas tomadas pelos seus responsáveis, em
cada etapa da vida, oportunizando os estímulos corretos e, sobretudo não
exigindo determinados comportamentos ou desempenhos incompatíveis com a
fase de amadurecimento em que a criança se encontra. METODOLOGIA:
Pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, com objetivo de
descrever e proporcionar maior familiaridade com o desenvolvimento das crianças
na faixa etária de zero a dois anos, em uma Unidade Municipal de Saúde de
Belém. Os procedimentos técnicos foram do tipo participante, pesquisa realizada
durante a Consulta de Enfermagem, com enfoque no desenvolvimento infantil,
(1) Discente do Curso de Graduação em Enfermagem da faculdade de Enfermagem, Instituto de
Ciências da saúde, Universidade federal do Pará.
(2) Docente de Enfermagem.
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utilizando como parâmetros de avaliação as variáveis: faixa etária e sexo, para
norteamento do trabalho usou-se a pesquisa bibliográfica, através do Manual para
Vigilância do Desenvolvimento Infantil no contexto da AIDPI. A amostra
selecionada é não probabilística, do tipo intencional, a observação obteve a
participação de uma equipe de alunos de graduação em enfermagem do 3º
semestre da Universidade Federal do Pará (UFPA), durante a realização da
prática da disciplina Atenção à Mulher, Criança e Adolescente (ASMICA). Na
coleta de dados, foi usado a ficha de acompanhamento e desenvolvimento
preconizada pelo Ministério da Saúde e analisada através da análise descritiva
simples. RESULTADOS: Os marcos do desenvolvimento foram avaliados em
cinqüenta crianças, no período de setembro a dezembro de 2008, residentes no
município Belém, estado do Pará, divididos paritariamente em ambos os sexos,
na faixa etária de zero a dois anos de idade, a maioria em desenvolvimento
maturativo, psicomotor, social e psíquico satisfatório e apenas três com o
desenvolvimento comprometido: Lactente com três meses de idade, sexo
feminino é capaz de manter a cabeça mais ereta quando sentado, porém balança
para frente; levanta a cabeça e os ombros quando em decúbito ventral, sustenta o
peso sobre os antebraços; quando mantido em pé não capaz de sustentar parte
do peso sobre as pernas; segura ativamente o chocalho, mas não se move para
alcançá-lo; localiza sons girando a cabeça para o lado e olhando na mesma
direção; não emite sons. Lactente com quatro meses de idade, sexo masculino,
não apresentou todos os marcos do desenvolvimento adequado para sua idade,
apresenta uma deflexão da cabeça quando é puxado para a posição sentado,
reflexo de moro, e reflexos primitivos ainda presentes; inspeciona e brinca com as
mãos; ri alto, emite sons, exige atenção. Lactente com cinco meses de idade,
sexo feminino, não apresentou todos os marcos do desenvolvimento adequado,
apresenta a deflexão da cabeça, quando sentado não é capaz de manter a
cabeça ereta e firme; brinca com os pés; leva objetos diretamente a boca; não
persegue visualmente um objeto quando cai; localiza sons feitos abaixo do
ouvido, grita, porém não é capaz de emitir sons de consoantes (ah-gu).

Os

(1) Discente do Curso de Graduação em Enfermagem da faculdade de Enfermagem, Instituto de
Ciências da saúde, Universidade federal do Pará.
(2) Docente de Enfermagem.
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responsáveis pelas crianças com desenvolvimento normal foram elogiados e
reforçado à importância do acompanhamento do desenvolvimento dos seus
bebês e a importância da interatividade entre eles no que concerne aos estímulos
ideais para cada faixa etária, assim também com prioridade e individualmente os
responsáveis

das

crianças

que

apresentaram

provável atraso

em

seu

desenvolvimento foram orientados e a participarem da estimulação de seus filhos
pois a primeira condição para que uma criança se desenvolva bem é o afeto de
sua mãe ou da pessoa que está encarregada de cuidar dela. A falta de afeto, de
amor nos primeiros anos de vida deixará marcas definitivas no desenvolvimento
da criança, constituindo-se em um dos riscos mais importantes para o bom
desenvolvimento da mesma. Foi marcado consulta de retorno com 30 (trinta) dias
para reavaliação dos marcos do desenvolvimento infantil. CONCLUSÃO:
Verificamos no decorrer do trabalho a relevante importância dos responsáveis em
desenvolverem o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da
criança, a necessidade dos mesmos estarem aptos ao reconhecimento dos riscos
que ameaçam a vida dos seus filhos é eminente, pois assim, através da
suspeição de problemas, podem recorrer a assistência á saúde mais
precocemente e através do diagnóstico precoce e tratamento imediato, traduzirá
em redução de danos. Os responsáveis necessitam se reconhecerem como fator
decisivo para tratamento das patologias de base orgânica e a conscientização da
participação em ação integrada com a equipe multiprofissional da unidade de
saúde que lidam com a criança, contribuindo com a redução da morbimortalidade
e garantindo todo potencial do crescimento e desenvolvimento.
DESCRITORES: AIDPI, Atenção Primária, Desenvolvimento Infantil.
REFEÊNCIAS:
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual para Vigilância do Desenvolvimento Infantil
no Contexto da AIDPI. Organização Pan – Americana da Saúde. Belém. PA.
2005. p. 11 – 39.
(1) Discente do Curso de Graduação em Enfermagem da faculdade de Enfermagem, Instituto de
Ciências da saúde, Universidade federal do Pará.
(2) Docente de Enfermagem.
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Desenvolvimento Infantil. Secretaria de Políticas de Saúde da Criança. BrasíliaDf, 2002. p. 73-95. Disponível em: <http://www,bvsms.saude.gov.br>. Acesso em:
29 jan. 2011.
OLIVEIRA, V. C.; CADETE, M. M. M. A consulta de enfermagem no
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Revista Mineira de
Enfermagem,

v.11,

n.1,

2007.

Disponível

em:

<http://www.portalbvsenf.eerp.usp.br>. Acesso em 29 de jan. 2011.
HOCKENBERRY, M.J.; WINKELSTEIN, W. Woung Fundamentos de Enfermagem
Pediátrica. 7. ed. Rio de Janeiro. Rj: Elsevier Lyta, 2006. p. 307– 356.
KNOBLOCH, H. Diagnóstico do desenvolvimento. 3º ed. São Paulo. SP:
Atheneu, 1998. p. 17 a 53.

(1) Discente do Curso de Graduação em Enfermagem da faculdade de Enfermagem, Instituto de
Ciências da saúde, Universidade federal do Pará.
(2) Docente de Enfermagem.
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DESVELANDO A VIVÊNCIA DO ADOLESCENTE COM CÂNCER:
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

NOLASCO TF1, SILVA ARC2, MAGALHÃES JRF3, SOUZA RMB4, DIAS, PC5.

Introdução: A adolescência é um momento único de busca pela identidade, onde
a aparência torna-se relevante, ocorrem mudanças na auto-imagem, as
habilidades cognitivas são exercitadas, e os sonhos e preparos para o “mundo”
são iniciados. Esta é uma fase de transição, marcada por descobertas, escolhas e
desafios, representando uma etapa em que, na maioria das vezes, os
adolescentes enfrentam significativos entraves, é também marcada pela definição
da personalidade. As dificuldades se acentuam no adolescente com câncer, uma
vez que este vivencia as transformações fisiológicas típicas dessa fase
concomitantemente ao enfrentamento da doença, a qual vem acompanhada por
uma série de outras modificações. Toda essa problemática apresenta-se ainda
com outras nuances, uma vez que, “embora os adolescentes sintam necessidade
de auto-afirmação, ao adoecerem, submetem-se a um tratamento agressivo que
impõe muitas limitações e, principalmente, traz alterações para sua auto-imagem;
por isso, afastam-se dos amigos e buscam apoio na família” (MENOSSI e LIMA,
2000; 47) Partindo do pressuposto que a adolescência gera conflitos psicológicos,
por certo que este indivíduo não possui, ou possui pouco, discernimento para
associar sua condição de adolescente à condição de paciente portador de câncer,
esse conflito gerará respostas, podendo este se isolar do mundo, ou se revoltar
com a situação em que se encontra. Objetivos: O principal objetivo desta
pesquisa consiste no desvelar a vivência do adolescente com câncer,
considerando as particularidades da doença do publico alvo dessa pesquisa e
todo o processo da doença, bem como do tratamento e/ou da morte. Métodos:
Este estudo consiste em uma revisão bibliográfica. Fez-se um levantamento

1

Acadêmica de Enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB/ Campus XII.
Acadêmica de Enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB/ Campus XII.
3
Acadêmica de Enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB/ Campus XII.
4
Acadêmica de Enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB/ Campus XII.
5
Acadêmica de Enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB/ Campus XII.
2
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bibliográfico, o qual foi realizado pela busca ativa de artigos em periódicos
indexados nas bases Scielo e BIREME, de 2000 a 2010. Foram encontrados 1226
artigos com a combinação dos descritores: câncer + adolescência, dos quais
apenas 12 condiziam com os critérios de inclusão dessa pesquisa, a saber: estar
intimamente relacionados com a temática em questão, incluindo os dois
descritores citados como protagonistas dos artigos encontrados. Para esta
seleção foi realizada uma leitura prévia dos títulos e resumos, os quais foram
sendo filtrados, e ao chegar ao número em questão, todos foram lidos na íntegra
e fichados para a realização desta análise. Resultados: Os resultados apontam
que o adolescente com câncer experiencia um fenômeno complexo, envolvido por
aspectos fisiopatológicos, psico-emocionais e sociais, apresentando-se sob
múltiplas facetas. Segundo MENOSSI e LIMA, 2004, a dor, a inapetência, a
fadiga, a êmese, as náuseas, a dispnéia, a constipação, a anorexia, as
convulsões, a ansiedade, a depressão, a agitação e a confusão fazem parte do
cotidiano dessas pessoas. Como se não bastasse, a maioria dos tratamentos
para a doença desencadeia uma série de outros efeitos colaterais, entre os
principais se enquadra a perda capilar durante tratamento quimioterápico, fazendo
com que esse jovem sinta vergonha da própria imagem, podendo gerar um
complexo de inferioridade, atingindo principalmente a questão da vaidade, que
nessa fase da vida tem se mais aflorada em ambos os sexos, pois é nessa etapa
que se inicia o interesse afetivo pelo sexo oposto. Todos esses fatores afetam
profundamente o adolescente, provocando tristeza, dificuldade de falar sobre
câncer, medo da solidão, das recidivas e da morte, angústia, vergonha, e
incertezas quanto ao futuro. A vivência do câncer na adolescência traz ainda
diversas restrições, impede brincadeiras livres, visitação sem regras, saídas com
os amigos, frequência na escola, possibilidade de vestir-se a sua maneira, além
da constante saudade. Sendo assim, de acordo com Kreuz, 2009, o adolescente
vive um dilema; por um lado teme o desenvolvimento da doença e por outro o
tratamento, bem como as consequências desencadeadas pelo mesmo. Ademais,
o adolescente teme ainda a rejeição, por parte dos colegas, amigos, familiares, os
quais passarão a tratá-lo de maneira diferenciada pela condição do câncer em si,
porém na ótica desse individuo esse tratamento se deve principalmente à
associação ao sentimento de piedade. Ainda em se tratando do olhar do
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adolescente, é válido ressaltar que o mesmo quando portador do câncer, não só
identifica as causas de seu sofrimento com, também, propõe sugestões que
possam amenizá-lo, desde que lhe seja dada a oportunidade de serem ouvidos
(Lemos, Lima e Mello, 2004). Conclusão: Percebe-se então, a necessidade de
um maior aprofundamento dos estudos acerca desta temática, uma vez que esta
se torna relevante, pois pesquisa e desmitifica as questões preponderantes do
adolescente acerca desta patologia, que por sua vez traz mais uma mudança no
ponto de vista biopsicofisiologico. Salienta-se ainda que, este trabalho tem uma
parcela positiva do ponto de vista cientifico e acadêmico, pois, vem demonstrar
que o interesse por tal patologia relacionada a essa faixa etária se torna
insuficiente, comprovando isso, foram encontradas poucas referências sobre o
tema. Ressalta-se ainda que, a vivência do adolescente com câncer é
extremamente confusa, dolorosa e complicada, alterando significativamente tanto
a sua rotina quanto os seus planos de vida, transformando o enfrentamento ainda
mais angustiante, podendo até gerar maiores complicações. O adolescente vê e
percebe as mudanças em sua vida: nada mais é igual; ele se sente responsável
pelas transformações da rotina de sua família, sente-se rejeitado, excluído e
olhado com piedade, rejeição, desprezo ou sentimento de incapacidade e
inutilidade; vê-se envolvido por novas realidades, não muito facilmente
“enfrentáveis”; percebe as transformações em seu corpo, teme a morte, tem medo
das recidivas, espera o tratamento. Sendo assim, espera-se que o profissional de
enfermagem entenda esse contexto e tais particularidades que envolvem o
adolescente com câncer e urgencie em prestar um atendimento humanizado e
com o máximo de qualidade possível, a fim de minimizar os dolorosos efeitos da
doença e da frieza comum na hospitalização.

Referências:

KREUZ, Giovana. A percepção dos pais de crianças e adolescentes com
câncer sobre a doença e a morte. 2009. 113 f. Dissertação (Mestrado em Saúde
Pública) – Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Rio de Janeiro, 2009. / MENOSSI, M. J.;
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LIMA, R. A. G. A dor da criança e dos adolescente com câncer: dimensões
de seu cuidar. Rev Bras Enferm, Brasília (DF) 2004 mar/abr;57(2):178-82 /
MENOSSI, M. J.;

LIMA, R. A. G. A problemática do sofrimento: percepção do adolescente com
câncer. Rev. Esc. Enf. USP, v.34, n.1, p. 45-51, mar. 2000.

LEMOS, F. A. LIMA, R. A. G e MELLO, D.F. Assistência à criança e ao
adolescente com câncer: a fase da quimioterapia intratecal. Rev Latino-am
Enfermagem 2004 maio-junho; 12(3):485-93 www.eerp.usp.br/rlaenf.

Descritores: Adolescentes, Câncer.
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DIABETES MELLITUS: PREPARO PARA O AUTO CUIDADO
DO PACIENTE PEDIÁTRICO NO DOMICÍLIO
AUTORES: Rogenski KE1, Campos FV2, Higashi MK3, Suano RHF4, Pinto CMM5

INTRODUÇÃO: Diabetes Mellitus (DM) é a doença endócrina mais comum,
acometendo 1 a 3% da população mundial, ou seja, aproximadamente 100 milhões
de pessoas, sendo ¼ dos casos do tipo insulino dependente e os outros ¾ do tipo
não insulino dependente

(1)

. É caracterizada por uma deficiência total ou parcial do

hormônio insulina, resultante em adaptação metabólica ou alteração fisiológica em
quase todas as áreas do organismo. Trata-se do distúrbio endócrino mais freqüente
da infância, verificando-se a incidência máxima no início da adolescência. Existem
diversos tipos de Diabetes Mellitus, que podem diferenciar-se na etiologia, evolução
clínica e tratamentos. As principais classificações de Diabetes são: tipo 1 (insulino
dependente); tipo 2 (não insulino dependente); síndrome de diabetes gestacional e
aquelas associadas a outras condições(2). Segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS), DM tipo 1, é uma das mais importantes doenças crônicas que atinge a
população infanto juvenil. No Brasil há cerca de cinco milhões de diabéticos, sendo
que destes, 300 mil são menores de 15 anos de idade podendo aumentar em 50%
até 2025

(3)

. Diferentemente do que ocorre em adultos, o diagnóstico na criança é

realizado pelas manifestações clínicas

(4)

. O Diabete Mellitus em crianças e

adolescentes ocorre quando a produção de insulina está sendo comprometida,
chegando-se ao ponto da exaustão completa das células betapancreáticas (as
células das ilhotas de Langerhans)

(5)

. Em geral, esses pacientes são jovens

(crianças ou adolescentes) e não obesos quando os sintomas aparecem pela
primeira vez. Existe uma predisposição hereditária, com uma incidência dez vezes
maior em parentes de primeiro grau de um caso original, bem como fortes
associações com antígenos de histocompatibilidade particulares. A Insulina é um
hormônio, responsável pela regulação do nível de glicose no sangue (glicemia). Em
decorrência da deficiência da produção desse hormônio, há a necessidade da
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utilização de insulina exógena. Esses hormônios podem ser agrupados em diversas
categorias com base em início, pico e duração de ação. A utilização da insulina varia
de pessoa para pessoa, geralmente é feita uma combinação de insulina de ação
curta com de ação longa e isto, exige um forte índice de comprometimento do
paciente e cuidador, assim como, educação intensiva e acompanhamento constante
por parte da equipe de saúde

(2)

. Outro fator relevante são as complicações que

podem se manifestar a curto prazo, tais como, as complicações agudas: cetoacidose
diabética, hipoglicemia, hiperglicemia, lipodistrofia insulínica, lipo hipertrofia, em geral
acometendo mais DM tipo 1; e a longo prazo, as complicações crônicas, tais como,
doenças macrovasculares, microvasculares, neuropatia e coma hiperosmolar não
cetótico que em geral é manifestada em pacientes portadores de DM tipo 2

(2)

. A

Cetoacidose Diabética é a condição na qual a glicemia está em níveis super
elevados (acima de 300 mg/dl), ph e bicarbonato diminuídos e se documenta elevado
níveis de cetonas circulantes na corrente sanguínea (cetonemia), assim como,
presença de cetona na urina (cetonuria). Pode ser ocasionado pela ingestão
excessiva de carboidratos, estresse físico ou emocional, apresentando sinais e
sintomas como: confusão mental, dispnéia, hálito cetônico, fraqueza, náuseas,
vômitos e dores abdominais, perda ponderal do peso, portanto, sendo mais freqüente
em pacientes insulino dependentes (2). A Hipoglicemia é a condição na qual a criança
pode apresentar sudorese intensa, fraqueza, sensação de fome aguda, cansaço,
tremores finos ou grosseiros de extremidades, irritabilidade, convulsão, suor frio e
pegajoso, palidez, dormência nos lábios e língua, sonolência, visão dupla, confusão
que pode caminhar para perda total da consciência (coma); decorrente taxa
diminuída da glicose na corrente sanguínea. Os sintomas descritos acima, além de
irritabilidade, nervosismo, lentidão de fala, choroso, dificuldades na coordenação,
podem ser discretos em algumas crianças, sendo mais difícil a observação pelos
pais (2). A hiperglicemia é a condição na qual a taxa de glicose na corrente sanguínea
está mais elevada, o que pode provocar glicosúria e diurese osmótica com
consequente desidratação. A necessidade de compensar a desidratação pode levar
à modificação dos hábitos desses pacientes trazendo de volta a enurese noturna e
provocando aumento da urina (poliúria) e aumento da sede (polidipsia). O intenso
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catabolismo e a perda eletrolítica levam ao emagrecimento, fraqueza e desânimo,
que podem ser acompanhadas de hiporexia em substituição ao aumento do apetite
(polifagia), especialmente nos casos associados a infecções. Não são incomuns a
irritabilidade e o desenvolvimento de infecções, principalmente das vias urinárias, ou
o aparecimento de candidíase oral, vulvar e peniana

(4)

. Quando os mecanismos

compensatórios não são suficientes para manter o equilíbrio hidroeletrolítico, e
especialmente se há vômitos, o paciente evolui com desidratação grave e depressão
do sensório, podendo chegar ao coma cetoacidótico

(4)

. A Lipodistrofia Insulínica

refere-se a uma reação localizada, na forma de lipostrofia ou lipo-hipertrofia,
ocorrendo no sítio das injeções de insulina. A lipoatrofia é a perda do tecido adiposo
subcutâneo e aparece como uma pequena fórvea ou depressão mais acentuada do
tecido adiposo subcutâneo

(2)

. A lipo-hipertrofia, o desenvolvimento de massas

fibroadiposas no sítio da injeção é causado pelo uso repetido de um sítio de injeção.
Quando a insulina é injetada em áreas cicatrizadas, a absorção pode ser retardada.
Este é um dos motivos pelos quais o rodízio dos sítios de injeção é tão importante,
devendo-se evitar injetar a insulina nessas áreas até que a hipertrofia desapareça (2).
O tratamento ideal é aquele realizado a nível ambulatorial, porém a hospitalização
está indicada se o paciente estiver desidratado (segundo grau ou mais), comatoso,
confuso ou quando a família estiver emocionalmente instável, a ponto de prejudicar a
compreensão das orientações e medidas iniciais

(4)

. Este período de permanência no

hospital deve ser aproveitado para o início do processo educativo. O controle
somente será obtido por meio de orientação sistematizada e individualizada do
paciente e de sua família, feita preferencialmente por vários profissionais (médicos,
enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais) que compartilhem o
mesmo objetivo. A educação do paciente e de sua família é de fundamental
importância para o êxito do tratamento. Objetivo: Relatar a experiência das
enfermeiras no treinamento do paciente diabético e seus cuidadores com a utilização
de material educativo durante a internação e sua eficácia na adesão após a alta
hospitalar com acompanhamento da enfermeira da unidade de pacientes externos.
Metodologia: O estudo foi desenvolvido na clínica pediátrica e ambulatório do
Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP), no período de
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agosto de 2009 a agosto de 2011. A orientação ao paciente inicia-se no momento da
admissão quando a enfermeira fornece material educativo sobre diabetes mellitus
tipo 1. Durante a internação utiliza-se um instrumento tipo check list, sobre as
informações referentes à patologia e seu tratamento. Neste impresso anota-se o
assunto abordado e o que necessita ser reforçado, para que outro membro da equipe
possa dar continuidade nas orientações. Realizado também o treinamento da técnica
de aplicação de insulina e teste de glicemia capilar, bem como os registros destas
informações em domicílio. Posteriormente, é agendada uma consulta de retorno
ambulatorial no máximo em uma semana para averiguar e elucidar as dúvidas que
forem surgindo durante o período em domicílio, além de fornecer o telefone da
unidade pediátrica para consulta rápida em caso de insegurança na realização de
algum procedimento. Resultado: Constatamos que após a utilização de material
educativo sobre Diabetes Mellitus para orientação do paciente e seu cuidador, assim
como a sistematização do treinamento, o controle terapêutico tem sido eficaz. A
consulta de retorno ambulatorial é um momento em que o paciente e seu cuidador
retrata a adaptação da nova rotina em domicílio, declarara outras dúvidas e
demonstra maior segurança na adesão ao tratamento. Conclusão: Concluímos que
o treinamento sistematizado e o seguimento ambulatorial tem sido eficaz, pois
diminui a ansiedade da família, proporciona maior segurança, aumento o vínculo com
a equipe e faz com que diminua a demanda ao Pronto Socorro infantil, reduzindo as
internações e assegurando o acolhimento ao binômio até a certificação do
acompanhamento deste paciente no Sistema Único de Saúde.
Referências:
1. Cotran RS, Kumar V, Collins T. Robbins Patologia Estrutural e Funcional. In:
Crawfor JM, Cotran RS. Pâncreas. 6º Ed. São Paulo: Guanabara- Koogan S/A; 2000.
p.817-18.
2. Smeltzer SC, Bare BG. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem MédicoCirúrgico. 9º Ed. Guanabara-Koogan; 2002, 37(1): 933-83.
3. Moreira PL, Dupas G. Vivendo com Diabetes: a experiência contada pela criança.
Rev. Latino Americ de Enferm 2006 jan-fev; 14(1): 25-32.
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4. Chagas AJ, Silva IN. Enciclopédia da Saúde: Diabetes Mellitus. Medsi; 2001. p.
425-563.
5. Damiani D, Damiani D. Diabetes Mellitus na infância: diagnóstico e tratamento.
Rev. Pediatr. Mod 2007 set-out; 43(5):205-224.
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DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO COM
DISPLASIA TANATOFÓRICA TIPO I
Farias LM1, Melo GM2, Barroso TKP3

INTRODUÇÃO: A Displasia Tanatofórica (DT) é uma condrodisplasia esquelética
rara e fatal, que normalmente leva o recém-nascido (RN) à morte nas primeiras
horas de vida, é caracterizada por encurtamento de costelas e membros,
encurvamento de ossos longos e anormalias vertebrais. É uma condição de
caráter autossômico dominante. É uma anomalia de desenvolvimento do tecido
condro-ósseo 1. O risco de morte no primeiro ano de vida pode chegar a 7,5%,
devido principalmente, à compressão na medula cervical2, embora existam relatos
de crianças que sobrevivem até os quatro anos de idade1. DT é causada por
mutações autossômicas dominantes do fator de crescimento do fibroblasto
receptor 3 (FGFR3), mapeado no cromossomo 4 e pode estar relacionada à idade
paterna avançada, na verdade a idade paterna elevada está relacionada com a
maior incidência de DT 1. Essa doença tem incidência mínima de 3/2 em cada
10.000 nascimentos1-3. Apresenta-se dividida em: tipo 1, que é a mais comum tem
formato craniano com macrocefalia, fontanelas e suturas amplas, hipoplasia de
1/3 médio da face e hipoplasia da mandíbula; costelas curtas e achatadas em sua
região anterior; corpos vertebrais hipoplásicos com formato de H na incidência em
póstero-anterior ao RX, marcada diminuição em sua altura e aumento de espaço
intervertebral, baixa estatura desde o nascimento, variando de 36 a 46 cm,
macrocefalia, fontanelas e suturas cranianas amplas, fáscies é peculiar com
fronte ampla e proeminente, órbitas rasas e ponte nasal rebaixada, o tórax é
estreito e curto, podendo ser causa de insuficiência respiratória; membros
encurtados e encurvados com excesso de pregas de pele. Os pacientes
1
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apresentam

hipotônicos,

com

reflexos

primitivos

ausentes,

os

achados

radiológicos são específicos para a condição, a bacia é pequena, curta e
achatada, os ossos longos são curtos, encurvados e relativamente alargados.
Fémures com formato característico de "telefone", devido ao encurvamento3. Os
ossos do carpo e metacarpo de mãos e pés são curtos e alargado e a tipo 2 que é
menos comum apresenta crânio em formato de trevo, fêmur retilíneo e corpos
vertebrais altos1 O diagnóstico pode ser feito desde o nascimento através do RX
de esqueleto que é imprescindível para detectar as alterações ósseas
compatíveis com a condição3.OBJETIVO: Este estudo teve como objetivo
implementar a sistematização da assistência de enfermagem ao RN acometido
por displasia tanatofórica tipo 1. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de caso
ao qual é compreendido como sendo uma das muitas maneiras de fazer pesquisa
em ciências sociais. Representam a estratégia preferida quando se colocam
questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle
sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real4. Foi realizado em uma
Unidade de Terapia Intensiva (UTIN) de um Hospital da rede pública de saúde na
cidade de Fortaleza-Ceará. Participou do estudo um RN do sexo masculino, 10
dias de vida, internado na referida instituição por displasia tanatofórica tipo 1. Os
dados foram coletados no mês de abril de 2010, através da busca dos registros
de enfermagem no prontuário do recém-nascido com diagnóstico de displasia
tanatofórica tipo I e também por meio do exame físico conforme as etapas do
processo de enfermagem. RESULTADOS: O Estudo de Caso foi com um menino,
produto da primeira gestação materna, pais jovens e consangüíneos, primos de
primeiro grau. Durante o pré-natal a mãe realizou exame ultrassonográfico fetal
no 3Q trimestre da gestação, mas não foi detectado alterações. A mãe foi para o
parto sem saber da condição de saúde de seu filho. A criança nasceu pré-termo,
parto normal, Apgar 5 e 6, PN = 3000 g, C - 34 cm (p<2,5) e PC = 37 cm (p>97,5).
O exame físico revelou fáscies peculiar de DT, fronte ampla, epicanto bilateral,
nariz com ponte e raiz rebaixada, orelhas displásicas, tórax curto e estreito,
abdome globoso, membros curtos e encurvados com excesso de pregas de pele.
O estudo radiológico mostra: crânio com macrocefalia, fontanelas e suturas
amplas, hipoplasia de 1/3 médio da face e hipoplasia da mandíbula; costelas
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curtas e achatadas em sua região anterior; corpos vertebrais hipoplásicos com
formato de H na incidência em póstero-anterior ao RX, marcada diminuição em
sua altura e aumento de espaço intervertebral. A bacia é pequena, curta e
achatada, os ossos longos são curtos, encurvados e relativamente alargados.
Fémures com formato característico de "telefone", devido ao encurvamento. Os
ossos do carpo e metacarpo de mãos e pés curtos e alargados. A criança
apresentou desconforto respiratorio progressivo, necessitando de ventilação
mecânica, sem melhora, vindo a falecer nos primeiros 15 dias de vida. Como
resultados, foram identificados os seguintes diagnósticos de acordo com NANDA5:
Controle familiar ineficaz do regime terapêutico relacionado a conflito familiar;
risco de desequilíbrio eletrolítico; risco de variação dos níveis de glicose no
sangue em relação aos parâmetros normais; troca de gases prejudicada
relacionado ao desequilíbrio na ventilação perfusão; risco da integridade da pele
prejudicada; risco do comportamento desorganizado do bebê. A partir dos
diagnósticos foram sugeridos as seguintes intervenções de enfermagem: apoiar á
família; encaminhar e aconselhar aos pais ao geneticista; realizar balanço hídrico;
fazer DX e DU ; administrar oxigenoterapia; verificar sinais vitais; administrar
medicamentos; trocar pronga e adequá-la ao recém-nascido; cuidar da pele do
bebê; colocar o RN na posição adequada que não lhe traga traumas e nem riscos.
CONCLUSÃO: Conclui-se, que foi possível elaborar a sistematização da
assistência de enfermagem determinando os diagnósticos e intervenções de
enfermagem, bem como tomar medidas adequadas ao cuidado com o RN
acometido por displasia tanatofórica tipo 1. Os achados radiológicos foram
específicos para confirmação do diagnóstico médico. A condição é de herança
autossômica dominante com alta freqüência de mutações, mas a maioria dos
casos é de ocorrência esporádica.

REFERÊNCIAS:
1 Margotto PR, Cardoso MTO, Silva CM, Pereira JAS. Displasia tanatofórica tipo I
relato de caso hospital regional da asa sul – HRAS. 2006. BRASÍLIA, DF. 2.
Nanismo , 2010. Estudo Genético das varias formas de nanismo. Acesso on line
15/
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(www.hermespardini.com.br/atual...genetica./Acondroplasia.pdf)
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Cuartas AG. Displasia Tanatofórica. Um relatório do caso e revisão. Rev Colomb
Obstet Ginecol. Bogotá. out/dez 2008;4(54).
4. Robert K. Yin Estudo de caso Planejamento e Métodos 3 edição Ed artmed
2005.
5. Nanda. Diagnóstico de Enfermagem da NANDA: definições e classificações
2009-2011. Porto Alegre, 2010.
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DIAGNÓSTICO

PRECOCE

DO

CÂNCER

INFANTO-JUVENIL:

CONTRIBUIÇÕES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA1

Mello TB2; Piassa JPW3; Nascimento LC4; Lima RAG5

Introdução: O câncer em crianças e adolescentes tem freqüentemente
diagnóstico retardado(1). É considerado, no Brasil e no mundo, um problema de
saúde pública devido ao elevado índice de mortalidade, pelo alto custo financeiro
destinado à detecção, ao diagnóstico e tratamento e, ainda, pelos recursos
econômicos desperdiçados, decorrentes da redução do potencial de trabalho
humano(2). A incidência do câncer infantil tem crescido em torno de 1% ao ano,
contudo a mortalidade tem diminuído, estima-se que a taxa de cura no Brasil
tenha atingido taxas semelhantes às dos países desenvolvidos. As estimativas
são de que a taxa de cura global esteja em torno de 85%, no entanto, tal fato
depende, entre outros fatores, do diagnóstico precoce e tratamento em centros
especializados. Tais tumores, em sua maioria, apresentam causas associadas
desconhecidas e manifestações clínicas iniciais silenciosas, assemelhando-se a
sintomas

de

doenças

comuns

da

infância,

ocasionando

diagnóstico

freqüentemente tardio(1). Além da importância do paciente e sua família
procurarem o serviço de saúde, o nível de preparo do profissional responsável
pelo atendimento inicial e a perspicácia do médico em pensar na possibilidade de
câncer e estabelecer o pronto diagnóstico e adequado encaminhamento são
decisivos no sentido de se identificar a doença ainda em estágio inicial(3). Neste
sentido, políticas públicas para o controle do câncer em crianças e adolescentes e
1. Trabalho de Iniciação Científica financiado pelo Conselho Nacional em Pesquisa - CNPq. sob o Processo nº 308696/2008-7
PIBIC/USP/CNPq.
2. Enfermeira Mestranda do Programa de Enfermagem em Saúde Pública do Departamento Materno-infantil e Saúde Pública da Escola
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, EERP-USP;
e-mail: talibordini@usp.br
3. Aluno do Curso de Graduação Bacharel em Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo,
EERP-USP.
4.Professor Doutor do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo/Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para o Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem.
Pesquisadora CNPq.
5.Professora Titular do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo/Centro Colaborador da Organização Mundial da Saúde para o Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem.
Pesquisador Produtividade CNPq. Orientadora.
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o alcance de melhores resultados, indicam cinco áreas fundamentais de atuação:
integração das parcerias; qualidade do diagnóstico; qualidade da assistência;
divulgação, comunicação e identificação de diretrizes para a atenção integral(4). É
realmente esperado que as políticas públicas para o controle do câncer infantojuvenil promovam e apoiem ações para garantir acesso ao diagnóstico, tratamento
eficiente e acompanhamento de longo prazo, buscando a qualidade de vida de
crianças, adolescentes e suas famílias. Objetivo: O presente estudo tem por
objetivo conhecer quais são as demandas dos profissionais das equipes de saúde
da família no que se refere às ações para o diagnóstico precoce do câncer
infanto-juvenil. Método: Estudo de natureza descritiva e exploratória, com análise
qualitativa dos dados. Participaram 34 trabalhadores de saúde (médicos,
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde) de
cinco Núcleos Saúde da Família de um município do interior paulista. A coleta de
dados foi realizada a partir de entrevistas, observação das reuniões de equipe e
da dinâmica do processo de trabalho no que diz respeito às ações de saúde da
criança. Foram questões norteadoras: conhecimento e acompanhamento de
crianças e adolescentes com câncer na área de atuação; manutenção do vínculo
com a unidade e quais as demandas de cuidado; como a equipe se organizava
para a produção de cuidados relacionados ao diagnóstico precoce do câncer
infanto-juvenil. O estudo teve aprovação de comitê de ética em pesquisa. Os
dados foram analisados pela técnica de análise de conteúdo. Resultados: Os
resultados foram organizados ao redor de três temas: atenção à saúde da criança
na estratégia de saúde da família; aproximação dos profissionais ao
conhecimento sobre o câncer infanto-juvenil e ações para o diagnóstico precoce.
Em relação à primeira temática, os cuidados com a saúde de crianças e
adolescentes estão entre as ações prioritárias, contudo, os participantes do
estudo em sua maioria relataram dificuldades na adesão das crianças maiores de
dois anos e também dos adolescentes aos programas, bem como o despreparo
dos profissionais em trabalhar com essa última clientela: “Percebemos que as
crianças até dois anos a mãe traz às consultas adequadamente, depois dos dois
anos, elas apenas trazem quando tem alguma coisa, dor ou febre.” (Enfermeira2).
No que tange à segunda temática, aproximação dos profissionais ao
conhecimento sobre o câncer infanto-juvenil, foi relatado pelos participantes do
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estudo o pouco conhecimento, tanto no que diz a respeito aos sinais e sintomas
para diagnóstico da doença quanto ao acompanhamento terapêutico. Isso se
deve, em alguns casos, a ausência de experiência neste campo, que apesar do
seu grande impacto tem uma baixa incidência entre a clientela dos núcleos de
saúde da família: “… É difícil, por que não é o nosso dia a dia.” (Médico1). Foi
possível observar, que ainda é pouco discutido nas equipes o câncer infantojuvenil, bem como a importância do diagnóstico precoce, tanto na formação
quanto na atualização desses profissionais. Eles justificaram que tal temática
pode não fazer parte das educações permanentes em decorrência da raridade
dos casos. É importante que os profissionais estejam atentos ao fato de que o
diagnóstico do câncer na infância e adolescência não é sinônimo de morte e que
a detecção precoce e o tratamento especializado e acompanhamento em centros
de referência com equipe multidisciplinar tem alcançado altos índices de cura na
atualidade(1). O terceiro tema, ações para o diagnóstico precoce, os participantes
do estudo apontaram aspectos a serem melhorados nos serviços de saúde bem
como no preparo dos profissionais de saúde. Mencionaram que para realizar o
diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil é preciso garantir o acesso dessa
população ao serviço de saúde; educar a população a procurar o serviço de
saúde; propor ações de prevenção; melhorar o processo de encaminhamento e
exames, criando centrais para casos em suspeita; valorizar os profissionais da
saúde, aumentando o número de profissionais para atender essa população;
realizar investimentos para a detecção precoce; capacitar os profissionais da
atenção básica, assim como criar protocolos que os auxiliem na suspeição desses
casos. Os profissionais de saúde têm conscientização da importância do
diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, isso é identificado nos seus relatos,
porém apontam o despreparo para o atendimento e as especificidades de cada
fase do crescimento e desenvolvimento, bem como a pouca e/ou ausência de
experiência prática na área do câncer infanto-juvenil. Mencionam medidas que
podem ajudá-los a ter maior conhecimento sobre a temática e como ferramenta
indicam a educação permanente: “Primeira coisa é passarmos por uma
atualização do assunto, um treinamento, curso, dentro desse esquema de
educação permanente, que fosse direcionado para atenção primaria, para médico
da família.” (Médico1). Conclusão: Os resultados indicam, de uma forma geral,
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desconhecimento dos profissionais sobre os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil; os profissionais de nível superior, durante sua formação, tiveram
conhecimento teórico e ou prático sobre crianças e adolescentes com câncer, no
entanto em serviços terciários, recomendaram intervenções para o diagnóstico
precoce, tais como acesso aos serviços de saúde, referência e contra-referência,
campanhas de prevenção, capacitação das equipes e elaboração de protocolos.
Constatou-se a necessidade de elaborar um programa de capacitação para as
equipes sobre a temática, bem como a criação de protocolos para direcionar o
atendimento, a avaliação, o encaminhamento e o acompanhamento de crianças e
adolescentes com sinais de suspeição a fim de realizar diagnóstico precoce dado
que as unidades de saúde da família são a porta de entrada do sistema de saúde
brasileiro.

Referências
1. Rodrigues KE, Camargo B. Diagnóstico precoce do câncer infantil:
responsabilidade de todos. Rev. Assoc. Med. Bras. 2003; 49(1): 29-34.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria Nacional de Assistência à Saúde. INCA.
Estimativa 2010: incidência do câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA; 2009.
3. Dang-Tan T, Franco EL. Diagnosis delays in childhood cancer: a review. Cancer
2007;110(4): 701-13.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Coordenação de
Prevenção e Vigilância de Câncer. Câncer da criança e adolescente no Brasil:
dados dos registros de base populacional e de mortalidade. Rio de Janeiro: INCA,
2008. 220p.
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AMAMENTAÇÃO EM UM BANCO DE LEITE HUMANO

Autores
CANTANHEDE JM, RAFAEL EV, SANTOS MH
Resumo
Introdução: Amamentar significa dar de mamar, criar ao peito, aleitar, alimentar e
nutrir. Neste ato estão o envolvimento da mãe e do seu filho e todos os elementos
afetivos que os envolvem. É consenso na literatura que o leite materno reúne
todas as características ideais com balanceamento adequado de nutrientes além
de desenvolver inúmeras vantagens, imunológicas e psicológicas importantes na
redução da mortalidade infantil. É a forma mais segura, eficaz e completa de
alcançar crescimento e desenvolvimento adequados de uma criança. Há uma
relação positiva entre a mulher amamentar e apresentar menos doenças como
câncer

de

mama

e

ovários,

osteoporose,

hemorragias

pós-parto

e

consequentemente anemia. Além de diminuir a mortalidade materna. A prática da
amamentação deve ser vista como indispensável para a melhoria da saúde e
qualidade de vida da mãe e do filho, pois ambos são beneficiados com esta
prática. Requer profissionais da enfermagem capacitados com atitudes e
habilidades específicas para atuar incentivando, protegendo e promovendo a
amamentação. O enfermeiro deve iniciar a partir do pré-natal com orientações
sobre as mamas, manejo e vantagens do aleitamento materno para a criança,
mãe, família e comunidade. A identificação dos diagnósticos de enfermagem é
essencial para a sistematização do cuidado: garante ao profissional enfermeiro
uma linguagem padronizada, norteia as intervenções e assegura o alcance dos
resultados da assistência. O enfermeiro, após realizar a anamnese, analisa os
dados investigados, identifica os problemas de enfermagem, as necessidades
básicas afetadas, o grau de dependência e faz um julgamento clínico sobre as
respostas do indivíduo, família e comunidade aos problemas de vida vigentes ou
potenciais. No Brasil, o diagnóstico de enfermagem é pouco utilizado. O número
insuficiente de enfermeiros, a sobrecarga de atividades assistenciais e de
supervisão, a resistência de enfermeiros que consideram o processo diagnóstico
complexo, a inexperiência e conhecimento prévio sobre o assunto são
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considerados fatores dificultadores. Os diagnósticos de enfermagem da NANDA
representam uma possibilidade para assistir nutrizes de forma resolutiva e
oportunizar o cuidado individualizado entre mãe e filho, contribuindo para a
assistência de qualidade. O desenvolvimento de habilidades faz-se necessário
para o diagnóstico referente à amamentação possibilitando a assistência
direcionada e resolutiva. Objetivo: Identificar os diagnósticos de enfermagem
referentes à amamentação em um Banco de Leite Humano de São Luís-MA, com
base em taxonomia específica. Metodologia: Estudo retrospectivo, descritivo, de
abordagem quantitativa, com base na taxonomia da North American Nursing
Diagnosis 2009 – 2011. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa,
do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, sob parecer nº
097/11. A coleta de dados foi realizada nos meses de maio e junho de 2011, no
Banco de Leite Humano do Hospital Universitário da Universidade Federal do
Maranhão utilizando-se o Formulário de Atendimento Especializado, voltado aos
problemas de amamentação, contemplando dados obstétricos, da amamentação,
condutas e acompanhamento da criança e da nutriz até a alta, totalizando 44
atendimentos. Resultados: Das nutrizes assistidas no Banco de Leite Humano
nesse período 63,7% correspodem às primíparas e 18,1% correspondem às
nutrizes na segundo gestação. Os resultados podem estar relacionados ao déficit
de conhecimento e à insegurança materna e a falta de experiência com
amamentação. Dessa forma existe a necessidade de orientações diferenciadas às
primíparas durante o pré-natal. No pré-natal, 47,8% não receberam orientação
sobre aleitamento materno e 40,9% receberam. Ressalta-se que a amamentação
deve ser discutida desde o pré-natal, com informações sobre os benefícios do
aleitamento materno para sensibilização quanto à decisão de amamentar. No
alojamento conjunto, local destinado à permanência do recém nascido de baixo
risco junto à mãe logo após o nascimento, para fortalecer o vínculo mãe-filho e
estimular a prática da amamentação, observou-se que 50% das nutrizes
receberam orientação sobre aleitamento materno, entretanto 45,5% não foram
orientadas. Ao final foram identificados 07 diagnósticos de enfermagem:
amamentação ineficaz (93,2%) causada por mamilo plano, posição e pega
incorreta, hábitos deletérios tais como a utilização de mamadeira e chupeta,
rotinas hospitalares não incentivadoras da prática adequada e do manejo da
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amamentação e pelo uso de substitutos do leite materno. Integridade da pele
prejudicada (52,3%) com relatos de mamilos fissurados por posição e pega
incorretas. Ansiedade (15,9%), que causa diminuição do reflexo neuro-hormonal e
inibe a ejeção do leite, podendo estar ligada à insegurança materna por falta de
acesso às informações e de apoio por parte de profissionais de saúde em
especial o enfermeiro ou familiares experientes. Integridade tissular prejudicada
(9,9%) evidenciada por ingurgitamento mamário, mastite e bloqueio dos ductos,
sendo determinada por fatores biológicos que descontrolam a auto-regulação da
fisiologia da lactação. Nutrição desequilibrada menos que as necessidades
corporais (6,9%) associada ao ganho de peso insuficiente do bebê, causando
insaciedade, choro excessivo e desejo de mamadas frequentes. Dor aguda
(2,3%) relacionada às cólicas infantis caracterizadas como espasmos intestinais
benignos e risco de infecção (2,3%), referido por amamentação cruzada que
representa um risco adicional de transmissão vertical do HIV por mulheres
soropositivas, sendo necessário o esclarecimento durante o pré-natal sobre as
consequências desta prática à saúde da mãe e do bebê. Conclusão: A
identificação dos diagnósticos de enfermagem na prática do cuidado durante a
amamentação possibilita contato mais próximo com a mãe, a criança e a família,
oferece base para nortear a conduta do enfermeiro, contribui para o manejo
adequado da amamentação e possibilita a assistência resolutiva. Ao empregar os
diagnósticos de enfermagem encontrados no planejamento dos cuidados,
vislumbra-se a possibilidade de estabelecer e manter a amamentação eficaz visto
que, os diagnósticos encontrados podem estar ligados tanto a insegurança
materna quanto ao déficit do conhecimento para a prática da amamentação
eficaz, tais como: posição e pega correta, amamentação em livre demanda,
cuidados com as mamas, massagens e ordenha, sobretudo habilidades para
cuidar da criança adequadamente. Referências: 1-CRUZ, D. A. L. M. Processo de
enfermagem e classificações. IN: GAIDZINSKI, Raquel Rapone e cols.
Diagnóstico de enfermagem na prática clínica. Porto Alegre: Artmed, 2008; 2FOSCHIERA, F.; VIERA, C. S. O diagnóstico de enfermagem no contexto das
ações de enfermagem: percepção dos enfermeiros docentes e assistenciais.
Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 06, n. 02, p. 189-198, 2004 Disponível
www.fen.ufg.br acesso em: 27 Dez. 2010;3-GIUGLIANE, E. R. J. Problemas
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Comuns na Lactação e Seu manejo. Jornal de Pediatria. (RJ) vol.80 n. 5supl.
Nov.2004; 4-NANDA INTERNACIONAL. Diagnósticos de enfermagem da
NANDA. Definições e classificação (2009-2011). Trad. Regina Machado Garcês,
Porto Alegre: Artmed, 2010; 5-PATINE, F. S.; FURLAN, M. F. F. M. Diagnósticos
de enfermagem no atendimento a puérperas e recém-nascidos internados em
alojamento conjunto. Ciênc. Saúde, São José do Rio Preto, out/dez; 13 (4): 2022008
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DIÁLOGO COM CRIANÇAS DO SEXO FEMININO SOBRE A
IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO1
GOMES, JAN1; SILVA MRS1; FILHO MFB1; AGUIAR SRV2

INTRODUÇÃO: Dados nacionais indicam que em 2007 o percentual de
adolescentes que realizaram partos na rede do SUS na faixa etária de 10 a 14
anos foi de 2,23% e de 15 a 19 anos o percentual foi de 42,43%, ou seja, quase
metades das usuárias do SUS que realizam partos são adolescentes, e são
consideradas de risco para assumir uma gravidez (Brasil, 2010). Dessa forma
esta adolescente deve estar preparada para a prática do cuidar da criança,
conhecendo aspectos e dimensões do corpo e das necessidades básicas. Um
desses aspectos é a prática do aleitamento materno exclusivo que apesar de ser
um fenômeno biologicamente determinado, sofre influências culturais que geram
tabus e prejudicam o desempenho das mães adolescentes na prática do
aleitamento materno, aliando-se a isso a falta de conhecimento (Durhand, 2004).
Nos primeiros meses de vida a criança é vulnerável devido à imaturidade dos
sistemas imunológico e digestivo. Dessa forma o alimento ideal para criança é o
leite materno que contém anticorpos que protegem contra a maioria das
infecções, além de fornecer uma nutrição satisfatória para criança nos primeiros
seis meses de vida (Sigaud e Veríssimo, 1996). Portanto é pertinente que as
mulheres em todas as faixas etárias conheçam a importância e a técnica correta
do aleitamento materno exclusivo. Segundo Franco (2005) a educação aparece
como uma ferramenta transformadora e útil para o processo de conscientização
onde os sujeitos assistidos e o articulador ou facilitador do processo ensinoaprendizagem

interagem

de

forma

simultânea

na

produção

de

novos

conhecimentos. A promoção da educação em saúde, também deve ter um caráter
formativo e emancipatório atuando em uma perspectiva dialética, ou seja,
compreender a relação do sujeito e objeto, a teoria e prática, onde se deve gerar
um processo de mudança das condições opressivas, sustentada por reflexão
1 Acadêmicos de Enfermagem da Universidade Federal do Pará (UFPA);
2 Docente da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal do Pará (UFPA)
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crítica coletiva, encontrando novas respostas para os problemas e desafios
convividos na realidade dos indivíduos assistidos. OBJETIVO: Relatar a
experiência do diálogo com as crianças sobre a importância do aleitamento
materno exclusivo. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa-ação que
segundo Franco (2005), “é uma pesquisa eminentemente pedagógica, dentro da
perspectiva de ser exercício pedagógico, configurado como uma ação que
cientificiza a prática educativa, a partir de princípios éticos que visualizam a
contínua formação e emancipação de todos os sujeitos da prática”. A atividade foi
realizada com dez meninas na faixa etária de 8 a 10 anos, em uma unidade
básica de saúde situada na periferia de Belém-PA, oriundas de um abrigo
vinculado à 1ª Vara da Infância e Juventude, que é responsável pela custódia de
meninas órfãs ou que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.
Foi utilizada como estratégia educativa, a exposição dialogada e álbum seriado.
RESULTADOS: Observou-se um precário conhecimento quanto ao aleitamento
materno exclusivo, talvez pela idade ou por falta de informação, porém mesmo
sem muito conhecimento as meninas fizeram muitas perguntas referentes ao
assunto abordado, mostrando um real interesse e compreensão da necessidade
do cuidado que se faz através do leite materno. Dentre as observações do
público, pode-se destacar o desconhecimento da maioria das meninas sobre leite
materno como sendo o único alimento que deve ser oferecido ao lactente até os
seis meses de vida. Questionadas sobre do que se alimentavam quando eram
bebês, relataram que nesta faixa etária comiam carne e outros alimentos,
desconhecendo o aleitamento materno como fonte única de alimentação.
Segundo Durhand (2004), a prática do aleitamento materno é um comportamento
social aprendido, ou seja, o fato de ter sido amamentada ou ter contato com
alguém que tenha amamentado gera atitudes positivas e influencia a decisão de
amamentar futuramente. A exposição prévia a modelos de amamentação com
mitos e tabus (perda da autonomia da mãe, imagem corporal, introdução de
novos alimentos fora da idade adequada, barreiras, como retorno a escola ou
trabalho), são questões a serem desmitificadas na sociedade e ainda se
configuram como atitude negativa, uma vez que contribuem para a continuidade
de práticas inadequadas e de representações sociais distorcidas sobre o
amamentar, deixando a criança vulnerável a diversas infecções, comprometendo
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o crescimento e desenvolvimento da criança e principalmente o vínculo afetivo do
binômio mãe-filho. Durante a ação ficou claro que há necessidade de uma maior
atenção para essa faixa etária quanto à informação alusiva ao aleitamento
materno exclusivo, que na verdade reflete o desconhecimento do meio em que
essas crianças foram criadas uma vez que a prática do aleitamento materno não
é

apenas

algo

instintivo,

mas

um

comportamento

social

aprendido.

CONCLUSÃO: Foi oportuno o aprendizado, através da experiência que o grupo
de discentes obteve com as meninas, uma vez que a construção do
conhecimento não é unipolar, ou seja, a troca de saberes ocorre de forma
simultânea, portanto o experimento contribuiu com a formação social e cidadã do
acadêmico, uma vez que conhecendo a realidade opressora da sociedade
(situação de vulnerabilidade social das meninas) com as disparidades e
contrastes, o discente toma para si o sentimento de dever social, levando o
conhecimento adquirido para dentro da academia, tentando trazer melhorias para
os problemas identificados. Somado isso, foi possível através dessa vivência
refletir sobre instrumentos e estratégias pedagógicas adotadas na educação em
saúde, pois segundo Franco (2005), os métodos são importantes, mas a
periodicidade e a freqüência com que a informação é articulada entre os sujeitos
da prática é mais relevante, onde “os atores envolvidos devem incorporar atitudes
que configurem uma mudança que opere em suas significações de mundo, ou
seja, mudança que implica em sua perspectiva enquanto sujeito do meio”. Dessa
forma, é pertinente que seja revista a forma como a promoção e educação em
saúde está sendo trabalhada, uma vez que ela deve ser contínua, inovadora e
transformadora, para que se alcance resultados satisfatórios para os indivíduos
envolvidos. Através de estratégias e práticas educativas em saúde que
contemplem as necessidades de informação das crianças será possível orientar
para que futuramente essas meninas utilizem a prática do amamentar,
potencializando

o sucesso do aleitamento materno exclusivo, promovendo o

crescimento e desenvolvimento saudável do lactente, garantindo a prevenção de
infecções oportunistas, além de formar agentes multiplicadores em saúde através
da educação pelos pares. Portanto se faz necessário a promoção e a educação
em saúde nessa faixa etária, abordando além da importância do aleitamento
materno exclusivo, aspectos do processo saúde-doença, com outras temáticas
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que contemplem este grupo, tais como sexualidade, gravidez na adolescência e
drogas entre outras,

preparando as crianças para lidar com a sua saúde e

prevenindo dessa forma agravos que possam acometer estes indivíduos no
futuro.
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DIARRÉIA AGUDA EM CRIANÇAS DE 0 a 2 ANOS DE IDADE EM
UM HOSPITAL PÚBLICO DE SÃO LUÍS – MA

Sousa, LC1
Abreu, DAS 2
Ferreira, MSG3
Nascimento, AB4
Berniz, LM5

Introdução: A diarréia se constitui em uma doença infecciosa que pode
acometer o ser humano em qualquer fase da vida, no entanto as crianças são
suas maiores vítimas, visto que os índices de atendimentos ambulatoriais entre
crianças de zero a cinco anos são bem mais elevados (GRENAUM, 2005).
Pode-se desencadear por meio de diversos patógenos sejam eles: vírus,
bactérias ou protozoários, localizados em qualquer nível do trato intestinal,
variando a freqüência de cada patógeno, de acordo com a região geográfica,
os grupos etários e as condições higiênico-sanitárias, bem como do sistema
imunológico de cada indivíduo (GUSMÃO et al.,2007). De acordo com Mota
(2005), esse fenômeno tem duração máxima de 14 dias, contudo a maioria dos
episódios, dura de algumas horas a cinco dias. É uma doença que possui como
conseqüência mais grave a desidratação, sendo esta responsável pelas altas
taxas de mortalidade no Brasil (COLLT; OLIVEIRA, 2002). Nos países em
desenvolvimento, representa uma das principais causas de morbidade e

1

Enfermeira do Hospital Pediátrico Dr. Odorico Amaral de Matos – Hospital da Criança , São Luís – MA,
Especialista em Programa Saúde da Família.
2
Enfermeira do Hospital Pediátrico Dr. Odorico Amaral de Matos – Hospital da Criança , São Luís – MA,
Especialista em Saúde da Família e Docência do Ensino Superior
3
Enfermeira do Hospital Pediátrico Dr. Odorico Amaral de Matos – Hospital da Criança , São Luís – MA,
Especialista em Enfermagem Saúde da Família e Gestão Hospitalar.
4
Enfermeira do Hospital Pediátrico Dr. Odorico Amaral de Matos – Hospital da Criança , São Luís – MA,
Especialista em Enfermagem Saúde da Família e Enfermagem do Trabalho.
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Enfermeira do Hospital Pediátrico Dr. Odorico Amaral de Matos – Hospital da Criança , São Luís – MA,
Especialista em Estratégia de Saúde da Família e Gestão hospitalar.
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mortalidade em crianças menores de cinco anos, especialmente naquelas com
menos de um ano de idade (ESCOBAR; GRISI, 2001). Apesar de ser uma
doença potencialmente prevenível por medidas simples como aleitamento
materno exclusivo, cuidados de higiene, alimentos do desmame não
contaminados e saneamento básico, entre outros, no Brasil, ainda é
responsável

pela

maioria

dos

casos

de

morbimortalidade

infantil,

principalmente em população mais pobre, isto porque existe uma estreita
relação

entre

diarréia

e

a

desnutrição,

ou

seja,

uma

favorece

o

desenvolvimento da outra (MOTA, 2005). É fato que a ocorrência elevada de
diarréia nas camadas mais pobres está diretamente associada às precárias
condições de saneamento básico, higiene ambiental e pessoal, uma vez que a
transmissão de enteropatógenos ocorre por via fecal-oral, principalmente pela
água, por alimentos, mãos e objetos contaminados (GUSMÃO et al., 2007). No
Brasil, a mortalidade infantil entre 0 a 6 dias é de 50,9% e deste percentual,
4,9% acontece por doenças diarréicas, ocorrendo assim uma redução em
números comparada as décadas passadas, devido às condições básicas de
saúde como imunização, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
da criança, aleitamento materno exclusivo, controle das diarréias e infecções
respiratórias agudas (BRASIL , 2006).Na Região Nordeste, o problema é maior
em Pernambuco, com 10,2% de morte por doenças diarréicas. No Estado do
Maranhão, dentre os 47,5% casos de mortalidade infantil, 4,6% são
ocasionadas por doenças diarréicas (BRASIL, 2006). O agente mais comum,
causador de diarréia com desidratação em crianças de pouca idade em todo
mundo é o Rotavírus, sendo o responsável por 50% a 80% dos casos de
diarréia infecciosa (COLLET; OLIVEIRA, 2002). Um dos maiores problemas a
ser solucionado nas doenças diarréicas agudas é a desidratação podendo
deixar várias seqüelas e levar a óbito (BRASIL, 2001). A medida mais simples
e barata é a Terapia de Reidratação Oral – TRO, que repõe todos os eletrólitos
perdidos para estabilizar a hemodinâmica do corpo (FIGUEIRA, 2004).
Observa-se que a diarréia constitui-se como uma doença de grande
complexidade causal, possível de medidas que melhorem as condições de vida
das crianças, de modo semelhante ao que ocorre com outras doenças
infecciosas transmitidas por água e alimentos contaminados, diminuindo desta
forma, os altos índices de morbidade e mortalidade que a mesma causa. A
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escolha do tema se deu por acreditar que muito pode ser feito, pelo profissional
enfermeiro, para redução da morbimortalidade por diarreia, visando uma menor
incidência da doença, através de algumas medidas profiláticas de tecnologia
acessível, como ações educativas e utilização de Soro de Reidratação Oral –
SRO. Objetivos: Verificar a ocorrência de diarréia aguda em crianças de zero
a dois anos que estão em tratamento hospitalar e/ou ambulatorial.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo exploratório, com variáveis
quantitativas, realizado em um hospital público de São Luís-MA. A amostra foi
constituída por cinqüenta mães de crianças, internadas e/ou em atendimento
ambulatorial. Para coleta de dado, optou-se por um questionário/entrevista,
composto por questões fechadas, atendendo as seguintes variáveis: idade da
mãe, escolaridade, renda familiar, idade da criança, sexo da criança, situação
do cartão da criança, tempo de amamentação, condições de moradia, sócioeconômicas e de saneamento básico, número de episódios de diarreia e
medidas terapêuticas. Resultados: Foram entrevistadas 50 mães, destas 56%
tem idade entre 21 a 30 anos, 46% possuem o Ensino Fundamental
incompleto, 34% tem renda familiar de um salário mínimo, 62% das crianças
tem 01 ano de idade, 54% são do sexo masculino, 92% das crianças possuem
cartão da criança atualizado, 46% foram amamentadas até os 06 meses de
idade. Das características relacionadas ao saneamento básico 54% possuem
como tipo de esgotamento sanitário a Fossa Seca, 88% moram em casa de
tijolo/adobe, destes 82% tem água encanada, 72% o lixo é coletado e 74% tem
como tratamento de água no domicílio a filtração. Conclusão: Os dados
revelam que a diarréia está diretamente relacionada com a situação de pobreza
em que vive a maioria das famílias brasileiras, com a precariedade das
condições de saneamento e com a falta de escolaridade dos pais. Percebe-se
que essa patologia faz parte da rotina diária destas famílias, pelo seu caráter
repetitivo. As crianças acometidas pela doença são em sua maioria
desnutridas, o que as predispõem a doenças infecciosas como a diarréia. A
enfermagem desempenha um papel fundamental na prevenção da diarréia e de
suas complicações através da orientação a respeito da doença, considerando a
importante função do enfermeiro nas ações básicas de saúde, principalmente
na Estratégia de Saúde da Família, que adentra nas comunidades conhecendo
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os hábitos e valores da população, e através de orientações às mães, pode
mudar o destino de várias crianças.
Descritores: diarréia; crianças; ações básicas.
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DOAÇÃO DE LEITE HUMANO: FATORES QUE CONTRIBUEM
PARA A PRÁTICA

AUTORES: Barbosa, JO1; Bandeira, LPL2; Carvalho, APA3; Gaioso, EMS4; Jesus,
ACP5.

INTRODUÇÃO: Os Bancos de Leite Humano (BLH) constituem-se em pólos
especializados, sem fins lucrativos no qual é vedada a comercialização de seus
produtos, sendo estes obrigatoriamente vinculados a um hospital materno e/ou
infantil. É de responsabilidade dos BLH promover e incentivar o aleitamento
materno bem como coletar, processar e manter o controle de qualidade do
colostro, leite de transição e leite humano maduro, para posterior distribuição1.
Constata-se que, ao lado das garantias já alcançadas para o aleitamento
materno, há necessidade de se unir esforços políticos, científicos, econômicos e
institucionais no incentivo à promoção, proteção e apoio à doação de leite
humano, pois a existência dos bancos de leite depende diretamente da produção
láctica das doadoras para que estes possam ter sua rede revitalizada
continuamente2. Assim, a participação da doadora é fundamental para que os
BLH possam cumprir seu objetivo de coletar e distribuir o leite humano para
atender seus receptores, dentre estes, os recém-nascidos e lactentes,
principalmente prematuros com baixo peso ao nascer ou infectados; lactentes
com alergia às proteínas do leite de vaca, com deficiências imunológicas e com
diarréia protraída e aqueles que necessitam de uma forma prioritária do leite
materno proveniente dos BLH em virtude da imaturidade do reflexo de sucção e
deglutição, privando-os, assim, de obterem o leite direto do seio materno3. Dessa

1

Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – Centro de Ciências Sociais,
Saúde e Tecnologia (UFMA – CCSST). Contato: jaileny@hotmail.com
2
Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – Centro de Ciências Sociais,
Saúde e Tecnologia (UFMA – CCSST). Contato: lucy_paiva979@hotmail.com
3
Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – Centro de Ciências Sociais,
Saúde e Tecnologia (UFMA – CCSST). Contato: anakisseme@hotmail.com
4
Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – Centro de Ciências Sociais,
Saúde e Tecnologia (UFMA – CCSST). Contato: elainesilva2007@hotmail.com
5
Enfermeira. Especialista em Enfermagem Obstétrica e Neonatal, professora auxiliar do Curso de
Enfermagem da UFMA – CCSST. Contato: anacristina_itz@hotmail.com
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forma, é necessário dispor de leite humano, em quantidades que permitam o
atendimento a todos os recém-nascidos e lactentes que, por motivos clinicamente
comprovados, não disponham de aleitamento ao seio, situação para qual os
Bancos de Leite Humano (BLH) constituem uma solução. Neste sentido, o Banco
de Leite Humano é visto como recurso que permite à mulher, ao doar o excedente
do seu leite, manter a lactação e a continuidade do aleitamento materno4. Diante
dessa perspectiva, percebe-se de extrema importância, identificar os fatores que
contribuem para a doação de leite, pois, conhecendo esses fatores, será possível
obter o enfoque adequado para a implementação de ações educativas que
promovam o aleitamento materno, a doação de leite e consequentemente a
manutenção do estoque de leite humano necessário para a demanda da UTI
neonatal. Ressalta-se ainda que o presente estudo foi realizado por meio do
projeto de extensão Estratégias de incentivo a doação de leite materno ao Banco
de Leite Humano, que tem como objetivo incentivar as mães a doarem leite
materno e orientar quanto aos benefícios provenientes dessa prática, bem como
estimular o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Logo, verificandose a indissociabilidade entre os eixos da extensão, do ensino e da pesquisa,
percebeu-se a importância da realização deste estudo inicial para posterior
implementação das ações educativas. OBJETIVO: identificar os fatores que
contribuem para a doação de leite humano do grupo participante do BLH,
composto pelas doadoras de leite materno. METODOLOGIA: Trata-se de um
estudo descritivo com abordagem qualitativa, realizado no Banco de Leite
Humano do Hospital Regional Materno Infantil, localizado na cidade de Imperatriz
no Estado do Maranhão. Participaram do estudo 12 mulheres doadoras
voluntárias, cadastradas no BLH escolhidas por critérios de conveniência. Os
critérios de seleção dos sujeitos na amostra foram: ser doadora externa, residir no
mesmo município no qual se localiza o BLH e aceitar participar da pesquisa.
Foram excluídas do estudo as mulheres que doavam leite apenas para o seu
próprio filho, e as mulheres que apresentaram algum tipo de doença e/ou
problema de ordem mental/psicológica. Os dados foram coletados nos meses de
maio e junho de 2011 através de roteiro de entrevista individual contendo
questões fechadas e abertas norteadoras que extraíram os relatos pertinentes ao
tema investigado. As entrevistas foram realizadas nas residências das doadoras e
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iniciadas após o esclarecimento as participantes sobre o estudo e os seus
objetivos, a concordância e a assinatura em duas vias de igual teor do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Para a análise dos dados, adotou-se o
referencial de análise de conteúdo do tipo temática, que segundo5, envolve um
conjunto

de

técnicas

de

análise

de

comunicação

visando

obter,

por

procedimentos sistemáticos e objetivos, a descrição do conteúdo das mensagens.
RESULTADOS: Diante dos relatos obtidos em relação aos fatores que
contribuem para a doação de leite, observou-se que, o ato de doar o próprio leite
está fortemente vinculado ao ato da mulher amamentar, pois quando esta
experiencia a maternidade e a amamentação, se torna apta a ser doadora dessa
substância humana fundamental para a saúde das crianças nos seis primeiros
meses de vida. A fala a seguir justifica essa informação: “comecei a amamentar
logo na primeira vez que vi ela...só foi colocar no peito...e ela mama muito sabe, e
tenho muito leite... aí me falaram do Banco de Leite, que eles vinham pegar o leite
em casa...comecei a doar e não parei mais..agora só quando secar
mesmo...”(D9). O conhecimento das doadoras de que o bebê de outras mães
precisam de leite materno foi relatado por 7 doadoras como fator que contribuiu
para a doação de leite. “...eu jogava o leite fora toda vez que terminava de
amamentar...não sabia que eles vinham buscar em casa...e como tenho muito
leite resolvi doar... sei que o leite é muito importante pra criança pequena e é
triste ver que outras mães não tem a possibilidade amamentar..”(D3). Constatouse evidente a expressão de ajuda das doadoras a outras mães que são
impossibilitadas de amamentar. Verificando-se a possibilidade de trabalhar
estratégias que visem não apenas a orientação quanto às vantagens da
amamentação, mas também sobre a importância da doação de leite humano.O
ingurgitamento mamário foi outro fator que motivou as mães a doarem seu leite. O
que está expresso na fala a seguir:“...lá mesmo no hospital comecei a tirar leite,
porque o meu peito tava dolorido e cheio...”(D4). O ingurgitamento mamário surge
nos primeiros dias pós-parto, e geralmente afeta as duas mamas. A prevenção
consiste no início precoce da amamentação, pega e posição correta, aumento da
freqüência das mamadas e retirada do leite. Notando-se a importância do
incentivo ao aleitamento materno logo na primeira hora após o parto e a captação
precoce de potenciais doadoras, consideradas mulheres saudáveis que
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apresentam secreção láctica superior às exigências de seu filho e que se dispõem
a doar o excedente por livre e espontânea vontade. O incentivo dos profissionais
de saúde durante o pré-natal também mostrou-se eficaz no que diz respeito a
captação de doadoras. É o que está explícito na fala abaixo: “No pré-natal a
enfermeira falou sobre amamentação e doação de leite...no momento não me
liguei muito e nem depois que tive o bebê, porque meu leite era pouco...mas
depois de umas duas semanas eu já tinha muito leite..então liguei para o banco
de leite vir pegar...”(D1). De acordo com Alencar e Seidl (2009), ações educativas
e de acolhimento nos serviços de pré-natal e em maternidades no período
puerperal e nas consultas de puericultura realizadas com qualidade e
humanização, são fundamentais para a captação de doadoras de leite humano.
São nestes cenários que os profissionais de saúde e acadêmicos de enfermagem
podem atuar, fornecendo orientações acerca dos benefícios da doação de leite e
da importância da amamentação, tanto para os recém-nascidos, quanto para as
mães. CONCLUSÃO: Tendo por base os resultados desse estudo, foi possível
identificar os principais fatores que contribuem para a doação de leite, sendo
estes o excesso de produção de leite e ingurgitamento mamário, o altruísmo das
doadoras, expresso na vontade de ajudar outras mães e crianças, e o incentivo
dos profissionais de saúde. Desse modo, esse estudo vem contribuir com
experiências mais positivas para a realização de ações educativas que divulguem
a importância da amamentação e doação de leite. Pois a medida que as mulheres
são orientadas no pré-natal e na consulta puerperal a praticarem o aleitamento
materno exclusivo até o 6º mês e doarem o leite materno em excesso, ocorre uma
valorização da promoção e do incentivo à amamentação, promovendo assim, o
desenvolvimento de crianças saudáveis e aumento da demanda de leite do Banco
de Leite Humano.
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DOENÇA RESPIRATÓRIA AGUDA NA CRIANÇA: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA DAS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS
PAIVA MP de
SILVA MDB
NASCIMENTO MA de L
SILVA LR da
BADOLLATI ME
O objeto deste estudo são as produções científicas nacionais e internacionais
sobre a assistência à saúde da criança com doença respiratória aguda (DRA).
Objetivou-se mapear as produções científicas nacionais e internacionais sobre a
assistência a saúde da criança com DRA, segundo algumas variáveis prédeterminadas. Trata-se de um estudo exploratório, com abordagem quantiqualitativa, onde foi utilizado o método da revisão integrativa. A obtenção dos
dados ocorreu em julho de 2010, sendo realizada nas bases de dados LILACS e
MEDLINE a partir da relação entre os descritores Doenças Respiratórias AND
Criança. Foram selecionadas 53 publicações, na íntegra, no período de 1988 a
2009 a partir dos critérios de inclusão/exclusão. Foram incluídas produções
científicas na temática de doença respiratória em crianças como patologia
primária; resumos disponíveis na base de dados; acesso on-line aos artigos,
dissertações e teses na íntegra e escritos em português, inglês e espanhol. Os
critérios de exclusão foram estudos que versavam sobre as afecções respiratórias
secundárias a outras doenças de base. Para extração dos dados das produções
científicas selecionadas, foi elaborada uma ficha de análise documental para
caracterizá-las, composta pelas variáveis: tipo de publicação; título da publicação;
título do periódico; autores do estudo; área de conhecimento; ano de publicação,
procedência da produção, objetivo ou questão da investigação; sujeitos do estudo
e/ou fonte da investigação; delineamento da pesquisa: quantitativa (experimental,
quase experimental ou não experimental); qualitativa e não pesquisa (revisão de
literatura; reflexão teórico/prática; relato de experiência); aspecto da pesquisa
(clínico-epidemiológica; sociocultural); enfoque (preventivo; curativo; cuidado;
diagnóstico; morbidade e mortalidade); nível e conclusões. Para síntese dos
dados, foi realizada a análise estatística apresentada na forma de freqüência
absoluta e relativa. A análise dos dados também foi feita com base na
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metodologia da revisão integrativa. Com relação à variável procedência da
produção, o estado que publicou o maior número de estudos foi São Paulo no
Brasil (21%), seguido pelo estado do Rio de Janeiro (Brasil) com 9%, essa
expressividade, como pólo de geração de conhecimento, remete à concentração
dos Centros de Pesquisa e de Pós-Graduação, já que a maioria dos (485)
Programas e Cursos de Pós-Graduação, em todas as subáreas de conhecimento
da Área da Saúde, localizam-se na região Sudeste. Quanto ao tipo de publicação,
apenas uma (2%) tese de doutorado, na íntegra, foi publicada, sendo os outros
(98%), publicados no formato de artigo científico, resultado que deve motivar a
publicação de dissertações e teses, especialmente as mais antigas que
provavelmente não estão digitadas pelo fato dos autores não terem tido a
facilidade e o acesso aos meios eletrônicos atuais para digitação dos trabalhos.
Segundo a variável ano de publicação, constatou-se uma grande alternância no
quantitativo das publicações, com um traçado variável e irregular. Vale registrar
que a primeira publicação de acesso on-line na íntegra data de 1988, quatro anos
após a publicação das Ações Básicas de Assistência Integral à Saúde da Criança
do Ministério da Saúde (1984) e também na mesma década em que as Infecções
Respiratórias Agudas (IRA´s) passaram a ocupar o primeiro lugar como causa de
mortalidade por doenças infecciosas na população infantil. No tocante à área de
conhecimento, verificou-se que 51% dos estudos realizados e publicados são
somente da área da medicina, resultado que pode ser explicado pelos grupos de
pesquisa que contam com maiores incentivos financeiros voltados para produção
do conhecimento, principalmente no aspecto clínico-epidemiológico, os outros
41% estão divididos em diversas áreas, como a Enfermagem que participa com o
segundo maior quantitativo (8%), a Nutrição, a Fisioterapia, Farmácia, Geografia,
Antropologia, Epidemiologia, Física, Matemática, Química, Biologia, Bioquímica,
Microbiologia e Imunologia. É imperioso sublinhar que a parceria entre os
profissionais de saúde e de outras áreas externas à saúde é muito valiosa,
havendo a troca de experiência e colaborando para a melhora da qualidade da
assistência

à

criança

com

doenças

respiratórias.

Ao

analisarmos

os

delineamentos das pesquisas nos 53 estudos, a maioria optou pelo desenho
quantitativo (89%), tanto com estudos não experimentais (83%), como quase
experimentais (6%). O alarmante foi apenas um estudo na abordagem qualitativa
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(2%), onde foi utilizada a etnografia. Considerando a distribuição dos estudos pela
abordagem metodológica, e de acordo com o Sistema de Classificação de
Evidências focalizado pela Prática Baseada em Evidências (PBE), utilizado em
estudos de revisões integrativas, foi constatado que grande parte dos estudos
desta investigação encontram-se no nível 4, devido aos estudos descritivos, não
experimentais. Segundo a variável, aspecto da produção, 98% são estudos de
aspectos clínico-epidemiológicos, e apenas 2% correspondem a um estudo com
aspecto sócio-cultural. No que concerne aos enfoques das produções, foi possível
notar

que

os

maiores

enfoques

feitos

por

esses

estudos

estão

na

morbimortalidade (45%) e prevenção (36%), seguidos pelo enfoque no
diagnóstico (13%) e curativo (4%), e por último, com apenas um estudo (2%), o
enfoque no cuidado. Foi verificado que 19 estudos (35,84%) versaram sobre a
influência diretamente proporcional dos poluentes atmosféricos na incidência de
doença respiratória aguda para essa faixa etária da população, apontando para a
necessidade de medidas preventivas mais eficazes e no controle da poluição
ambiental, o que faz merecer atenção especial pelas autoridades na área da
saúde. Quanto aos trabalhos que tiveram o enfoque diagnóstico, foram abordadas
as melhores condutas diagnósticas para diferentes doenças respiratórias e
também

a

importância

implementação

rápida

da
do

identificação

tratamento

e

precoce
diminuição

do
no

diagnóstico
uso

para

antibióticos

inadequados para os pacientes pediátricos. No que tange ao enfoque preventivo
nos estudos selecionados, observamos que os autores deram grande atenção às
informações atualizadas sobre a vacina influenza e afirmaram que estudos devem
ser sempre necessários e elaborados para justificar essa medida preventiva
universal. Quanto ao cuidado, apenas um estudo optou por esse enfoque que foi
a categoria profissional da enfermagem, o que pode ser explicado por ser a
essência desta profissão, todavia, percebemos uma grande lacuna neste enfoque
apontando para a necessidade de realização de novos estudos na busca de
maiores conhecimentos acerca do cuidado a estas crianças. Com relação ao
enfoque curativo, constatou-se que apesar da metade das publicações serem da
área da medicina, apenas 2 (4%) estudos contemplaram o enfoque curativo onde
um aborda sobre a indicação da imunoterapia precoce na criança com doenças
alérgicas das vias respiratórias e o outro estudo versa sobre o uso inadequado de
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antibióticos nas diversas fases do tratamento das doenças respiratórias na
infância. As questões de morbimortalidade revelaram as principais doenças
respiratórias que acometem a população pediátrica, a etiologia e sua prevalência,
o quadro clínico e as principais complicações, o quadro epidemiológico (idade,
sexo e a sazonalidade climática), indicadores ambientais, econômicos e sociais e
as consequências destas doenças nas crianças quando estiverem na fase adulta
(como ansiedade). Constatamos que o periódico que publicou o maior número de
artigos relacionados à assistência à saúde da criança com doença respiratória foi
a Revista de Saúde Pública (15%), fato que pode ser explicado a partir da
constatação que fizemos onde a maioria dos estudos dessa revisão integrativa
possui enfoque na prevenção e morbimortalidade. Frente às lacunas existentes
encontradas, sugerimos a realização de estudos com abordagem qualitativa, com
ênfase no aspecto sóciocultural e com enfoque no cuidado. Quanto às categorias
profissionais, percebemos que a maioria dos estudos, nessa temática, são
realizados pela medicina, o que aumenta o conhecimento nesta área da saúde,
colaborando com a busca de medidas estratégicas cada vez mais eficazes para
assistir essas crianças, mas também desperta para a motivação, impulsionando
as outras áreas da saúde a produzirem conhecimentos nessa temática no que
concerne à sua prática assistencial. Como as publicações online caracterizam-se
pelo acesso rápido e eficaz, apresentando facilidades e agilidade para o
profissional de saúde, e também externos à área da saúde, no repasse do
conhecimento, torna-se imprescindível e necessário que estas produções estejam
publicadas na íntegra para que a divulgação do conhecimento seja estabelecida
integralmente.
Descritores: Doenças Respiratórias; Criança; Literatura de Revisão como
Assunto
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DOR NO RECÉM-NASCIDO: IDENTIFICANDO E TRATANDO
LIMA LS1
BARBOSA YC1
DIAS NRC1
AGUIAR MIF2
ROLIM ILTP3
Introdução: Acreditava-se até meados da década de 1970 que o recém–nascido
(RN) era incapaz de sentir dor, devido à imaturidade neurológica, falta de
mielinização ou ausência de memória da dor. Porém, estudos recentes mostram
que 75% dos impulsos noceptivos são carreados por meio de fibras periféricas
não mielinizadas e que o RN apresenta todos os componentes anatômicos,
funcionais e neuroquímicos necessários para a recepção, transmissão do
estímulo doloroso. Verifica-se que nas unidades neonatais os RN’s são
normalmente expostos a vários procedimentos estressantes e/ou dolorosos tais
como: intubação, acesso venoso, coleta de exames por punção arterial, punção
lombar, aspiração de vias aéreas, glicoteste, ventilação mecânica, drenagem de
tórax, punção de calcanhar, entre outros, porém estes não verbalizam a dor que
sentem, demonstrando através de uma linguagem própria, o que dificulta sua
avaliação e mensuração, sendo estes os maiores obstáculos na assistência,
tendo em vista que o estímulo doloroso pode ter repercussões orgânicas e
emocionais com impacto potencial na qualidade de vida futura desses pacientes.
Os enfermeiros exercem papel de extrema importância no manejo da dor, devido
ao fato de permanecer mais tempo ao lado do paciente que os outros
profissionais de saúde com a possibilidade de avaliar, planejar e realizar
manobras para o alívio da dor. Para isso, estes precisam compreender a base
1-Acadêmica de Enfermagem – Universidade Federal do Maranhão; 2- Professora
Assistente da Universidade Federal do Maranhão – UFMA. Mestre em Enfermagem
pela Universidade Federal do Ceará - UFC. Doutoranda em Enfermagem - UFC. 3Doutorada em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará- UFC. Professora
Adjunto I do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do MaranhãoUFMA.
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fisiológica da dor, as consequências fisiológicas e psicológicas e os métodos
utilizados

para

tratá-los,

o

que

exige

conhecimento

científico

e

sensibilidade. Objetivo: descrever como os enfermeiros avaliam a dor no recémnascido e identificar quais as condutas realizadas por estes frente ao recémnascido com dor. Metodologia: O presente estudo trata de uma revisão
bibliográfica e documental do tipo qualitativa realizada por meio de levantamento
retrospectivo de artigos e manuais científicos publicados nos últimos cinco anos
indexados na base de dados Scielo, Lilacs, Bireme, na língua portuguesa, a partir
dos unitermos: Avaliação da dor; Enfermagem Neonatal; Manejo da dor. Foram
selecionados 16 artigos que se enquadravam aos objetivos da pesquisa
oferecendo subsídios a temática em estudo. Resultados: A dor foi definida pela
Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) como uma experiência
sensorial e emocional desagradável que é associada a lesões reais ou potenciais
ou descrita em termos de tais lesões. A dor é sempre subjetiva e cada indivíduo
aprende a utilizar este termo por meio de suas experiências. A dificuldade de
avaliação e mensuração da dor no lactente pré-verbal constitui-se no maior
obstáculo ao tratamento adequado da dor nas unidades de terapia intensiva
neonatais. A avaliação da dor no período neonatal baseia-se em modificações de
parâmetros fisiológicos ou comportamentais, observados antes ou depois de um
estímulo doloroso. Fisiologicamente avaliam-se na prática clínica: freqüência
cardíaca, freqüência respiratória, pressão arterial, saturação de oxigênio, tensão
transcutânea de oxigênio e de dióxido de carbono e dosagens hormonais, ligadas
à resposta endócrino-metabólica de estresse, entre outras. Tais medidas
fisiológicas não estão especificamente relacionadas à dor. Além disso, a maioria
delas só foi estudada para verificar a presença ou a ausência de dor, mas não a
sua intensidade e/ou outras características qualitativas. Os parâmetros
1-Acadêmica de Enfermagem – Universidade Federal do Maranhão; 2- Professora
Assistente da Universidade Federal do Maranhão – UFMA. Mestre em Enfermagem
pela Universidade Federal do Ceará - UFC. Doutoranda em Enfermagem - UFC. 3Doutorada em Enfermagem pela Universidade Federal do Ceará- UFC. Professora
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fisiológicos são úteis para avaliar a dor na prática clínica, mas, em geral, não
podem ser usados de forma isolada para decidir se o recém nascido apresenta
dor e se há necessidade do uso de analgésicos. Assim deve-se somar a estes os
parâmetros comportamentais ou reações comportamentais do recém-nascido
frente à dor, que se apresentam promissoras para a avaliação da dor nessa faixa
etária. As principais variáveis comportamentais analisadas no contexto da dor são
o choro, a atividade motora e a mímica facial de dor. Tem se atribuído importância
crescente a essas medidas comportamentais, uma vez que elas parecem
representar uma resposta mais específica ao estímulo doloroso, quando
comparadas aos parâmetros fisiológicos. O choro é considerado como o método
primário de comunicação nos neonatos, este como medida de dor, parece ser um
instrumento útil,quando analisado no contexto do que está ocorrendo com a
criança e associado a outras medidas de avaliação de dor, isso porque pode ser
desencadeado por outros estímulos não dolorosos, como fome e desconforto. A
análise isolada da atividade motora parece ser um método sensível de avaliação
da dor, pois os neonatos prematuros e a termo demonstram um repertório
organizado de movimentos após a estimulação sensorial. Diante de um estímulo
doloroso, o RN apresenta rigidez do tórax e movimentos de flexão e extensão das
extremidades, havendo uma linguagem corporal em resposta ao estímulo
doloroso, na presença de outros parâmetros, a atividade motora torna

a

avaliação da dor segura e permite a discriminação entre a dor e outros estímulos
não dolorosos; A mímica Facial ou as alterações faciais constituem um dos eixos
fundamentais no estudo da expressão da dor no recém-nascido. Nessa faixa
etária, parecem existir expressões faciais específicas da dor, consistindo de fronte
saliente, fenda palpebral estreitada, sulco naso-labial aprofundado, lábios
entreabertos, boca estirada no sentido horizontal ou vertical, língua tensa e tremor
1-Acadêmica de Enfermagem – Universidade Federal do Maranhão; 2- Professora
Assistente da Universidade Federal do Maranhão – UFMA. Mestre em Enfermagem
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de queixo, A análise da expressão facial fornece informações válidas, sensíveis e
específicas a respeito da natureza e da intensidade da dor, permitindo uma
comunicação eficaz entre o neonato e as pessoas envolvidas em seus cuidados.
Devido ao caráter subjetivo da dor, métodos multidimensionais de avaliação de
dor devem ser utilizados, pois dessa forma consegue-se obter o máximo de
informações a respeito das respostas individuais à dor e de suas interações com
o ambiente. Dentre as várias escalas de dor descritas, as mais estudadas são o
Sistema de Codificação da Atividade Facial – NFCS que leva em conta a
presença ou ausência dos seguintes movimentos faciais: fronte saliente; olhos
espremidos; sulco naso-labial aprofundado; boca esticada; lábios entreabertos;
lábios franzidos; língua tensa e tremor do queixo. Para cada um dos itens, quando
presente, é atribuído um ponto, sendo o escore máximo de 8 pontos. Considerase a presença de dor quando a pontuação é superior a dois; Escala de Avaliação
de Dor - NIPS que é composta por seis indicadores de dor, cinco
comportamentais e um fisiológico, incluindo a expressão facial, o choro, a
movimentação de braços e pernas, o estado de sono / alerta e o padrão
respiratório. Trata-se de uma escala válida, pois se baseia nas alterações
comportamentais frente ao estímulo doloroso amplamente descritas na literatura.
A NIPS escala tem se mostrado útil para a avaliação de dor em neonatos a termo
e prematuros, conseguindo diferenciar os estímulos doloroso dos não dolorosos;
o Perfil de Dor do Prematuro - PIPP que foi desenvolvido especialmente para
avaliar a dor aguda de recém-nascidos prematuros e de termo e consta da
avaliação do estado de alerta, variação da freqüência cardíaca, saturação de
oxigênio e três parâmetros de mímica facial: testa franzida, olhos espremidos,
sulco naso-labial aprofundado; e o Escore para Avaliação da Dor Pós-operatória
do Recém-nascido- CRIES, que avalia choro, freqüência inspiratória de oxigênio
1-Acadêmica de Enfermagem – Universidade Federal do Maranhão; 2- Professora
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(FiO2) necessária para SatO2 > 95%, FC e/ou PA comparada ao pré-operatório,
expressão facial e sono. Quando a dor é observada, realizam-se intervenções
farmacológicas e não-farmacológicas. As intervenções farmacológicas têm o
objetivo de aliviar a dor através de analgésicos opióides, não opióides e
sedativos. Já as intervenções não-farmacológicas têm o objetivo de reduzir os
estímulos agressivos do ambiente, diminuir o estresse, prevenir alterações
fisiológicas e comportamentais. As intervenções não farmacológicas previnem a
intensificação de um processo doloroso leve, nos casos de dor moderada à
severa, elas deveram ser acrescentadas às intervenções farmacológicas, no
ambiente podemos diminuir a estimulação, como a iluminação, nível de barulho e
usar um mínimo toque, reduzindo o manuseio do recém-nascido, no
posicionamento do RN: Quando tolerado, mudar de decúbito enrola – lo em
cobertas, mantendo as extremidades enroladas e através da sucção não-nutritiva:
Oferecer a chupeta durante e após procedimentos dolorosos, minimizando a
intensidade e a duração da dor. Considerações finais: A identificação e o
tratamento da dor no Recém Nascido compreendem ações do enfermeiro de
grande relevância para o bem-estar do neonato, uma vez que a dor interfere no
restabelecimento de sua saúde. Com isso, é incontestável a necessidade por
parte do profissional de enfermagem que este tenha conhecimento científico para
identificar as reações fisiológicas à dor, no momento em que o neonato está
sendo submetido a um procedimento que lhe cause desconforto ou dor, bem
como sensibilidade e interação com a família e o RN, para que possa amenizar e
tratar a dor, tornando a assistência de enfermagem eficiente e mais humanizada.
Descritores: Avaliação da Dor; Enfermagem Neonatal; Manejo da Dor.
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EDUCAÇÃO DA SAÚDE BUCAL PARA ADOLESCENTES: a
halitose no contexto social

SANTOS DAS1; VERONESI CL2; BRITO, HRS3; NASCIMENTO, GNR3.

Introdução: A enfermagem tem na ação educativa uma das principais
tecnologias que a norteia e se faz presente nos vários campos de atuação das
práticas de enfermagem, especialmente no âmbito da saúde coletiva (1). A
educação em saúde é uma vigorosa ferramenta de promoção da saúde, pois,
além de possibilitar uma combinação de trocas de experiências educacionais,
possibilita ao indivíduo alvo da ação, autonomia sobre seus bons hábitos, e lhe
proporciona qualidade de vida e saúde. Cabe ao enfermeiro identificar os
ambientes pedagógicos propícios para potencializar essa prática e atuar
diretamente com a população a fim de contribuir com a conscientização da
população sobre sua saúde. Sendo assim, a escola é o local ideal para se
desenvolver programas de educação e promoção da saúde, tendo em vista que é
uma formadora de indivíduos detentores e propagadores de informações,
exercendo uma grande influência sobre seus alunos nas etapas formativas e mais
importantes de suas vidas (2). O tema proposto trata-se de halitose na
adolescência, que em 90% dos casos, é uma patologia de origem bucal, causada
pela presença da saburra lingual, em que os microorganismos formadores,
produzem como produto de seu metabolismo, componentes de cheiro
desagradável. Existem em várias literaturas nacionais e internacionais, muitos
estudos sobre halitose, porém poucas abordam os aspectos sociais e
psicológicos, principalmente na adolescência. Levando em consideração essa
fase da vida em que se iniciam os contatos mais afetivos, sejam eles amorosos,
de amizade ou profissional,
__________________________
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o tema proposto é de extrema relevância, pois, tal agravo interfere em vários
aspectos da vida de um indivíduo. Sendo a boca um local repleto de funções e
significados, pela visão holística do sujeito, supõe-se que o comprometimento da
saúde bucal pode causar problemas para adolescentes (3), tornando-se um
problema para essas pessoas durante o seu convívio social, pois devido às
particularides da faixa etária estudada, a saúde e a estética bucal se tornam
importantes para a auto-imagem e um convívio social normal (4). Levando em
consideração que o adolescente tem a necessidade de ser aceito pelo grupo e em
círculos de amizade, essa aceitação está relacionada à aparência, à habilidade de
falar claramente e ausência de halitose. A halitose também traz prejuízos
psicossociais, que se caracterizam pela insegurança ao se aproximar das
pessoas; depressão; resistência ao sorriso; ansiedade e baixa auto-estima (5).
Objetivo: Relatar a experiência vivida através da execução de um projeto
elaborado como exigência da disciplina Saúde, Enfermagem e Cidadania no 1º

semestre do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso –
Campus Universitário de Rondonópolis, com a finalidade de conhecer a
importância da saúde bucal para adolescentes, identificando a importância do
cuidado que estes dispensam em relação à saúde bucal, promovendo hábitos de
higienização oral adequados para eliminar microorganismos causadores de
halitose e divulgar para a comunidade. Metodologia: Como recurso metodológico
foi utilizada uma dinâmica de interação para estimular a atenção ao assunto
discutido e promover uma interação dos acadêmicos com o público alvo da
intervenção. Foram realizadas palestras com duração de uma hora e o referencial
teórico foi organizado na forma de slides para apresentação em PowerPoint e
projetado com o auxílio de data-show. Ao final das apresentações foram
distribuídos kits de higiene bucal contento escova e creme dental para todos os
alunos participantes da ação educativa. As atividades foram realizadas por cinco
acadêmicos do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso
no município de Rondonópolis sob a supervisão de docentes coordenadores do
projeto. O projeto foi desenvolvido de agosto a novembro do ano de 2009 e
apresentado em três turmas do ensino médio em uma escola pública estadual,
totalizando 90 estudantes com idades entre 13 e 18 anos. Resultados: Com a
execução do projeto na população escolhida constatou-se a carência de
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informação por parte da comunidade escolar acerca do tema trabalhado.
Surgiram várias dúvidas por parte dos adolescentes que foram esclarecidas pelos
acadêmicos executores da ação educativa. Sendo assim, percebeu a efetividade
e eficiência dos resultados, tendo em vista que o objetivo traçado foi atingido com
êxito, pois, alunos, professores, coordenação e direção da escola envolvida na
ação, verbalizaram a ótima atuação e iniciativa por parte dos acadêmicos,
promovendo uma mudança na rotina da instituição para melhor, evidenciada pelo
interesse dos alunos ao tema proposto, a boa interação entre os acadêmicos e
alunos e, acima de tudo, a motivação em adquirir novos conhecimentos e
consequentemente à detenção de hábitos saudáveis de vida que refletirão na
qualidade de sua saúde a curto e a longo prazos, fazendo com que os
adolescentes passem por essa fase da vida satisfatoriamente de acordo com o
padrão de vida inerente a essa faixa etária. Considerações finais: Essa
experiência foi nosso primeiro contato com educação em saúde, a partir daí
pudemos perceber a importância dessa ferramenta na atuação do Enfermeiro,
porque, além de constituir um elemento importante para compartilhar os
conhecimentos, auxilia para atingir dois dos principais objetivos na saúde pública:
a promoção da saúde e prevenção de doenças. Foi de extrema importância a
realização desse projeto, pois, como acadêmicos tivemos contato precocemente
com uma das principais formas de atuação do profissional enfermeiro, instruindo
os adolescentes ao autocuidado, ajudando várias pessoas que possivelmente
poderiam estar com halitose e não sabiam como cuidar do problema, as formas
de se prevenir e consequentemente recuperar a confiança perante a convivência
social e entre amigos, nos relacionamentos amorosos e a autoestima. Sendo
assim, é de grande importância que a Universidade desenvolva iniciativas que
possam contribuir para a melhoria na qualidade de vida da população, através de
uma ação de cidadania. No transcorrer do curso de graduação em Enfermagem, o
grande objetivo é cuidar do ser humano como um ser biopsicossocioespiritual e o
desenvolvimento de atividades de educação em saúde contempla essa forma
diferenciada de olhar, já que essa atitude influencia diretamente sobre a condição
de saúde/doença da comunidade. Também é importante ressaltar que os
adolescentes são multiplicadores de informação, principalmente quando essa é
transmitida por meio de uma abordagem correta mesmo por um curto espaço de
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tempo promovendo assim um vínculo de confiança e afeto, a partir disso com
certeza tudo o que foi compartilhado naquele momento, alcançou muito mais
pessoas do que as que estavam presentes naquele momento. A execução dessa
ação proporcionou também um crescimento pessoal e profissional, pois pudemos
aprimorar e inovar em relação à criatividade, adotando estratégias diferenciadas,
exercitando a linguagem e abordagem, com boa aceitação e interação. Contudo,
foi extremamente gratificante presenciar que as informações supriram as
necessidades dos adolescentes, uma vez que ficou claro com o surgimento das
dúvidas, que muitos deles tinham sobre halitose e não sabiam como enfrentar o
agravo. Dessa forma, fica ainda mais clara a responsabilidade social da
enfermagem, em desenvolver propostas e estratégias que promovam a saúde e a
qualidade de vida e saúde do ser humano em todas as fazes de seu ciclo vital.
Descritores: Enfermagem; Saúde do Adolescente; Educação em saúde;
Promoção da saúde.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM ADOLESCENTES: VIVENCIA DOS
ACEDÊMICOS DE ENFERMAGEM

AQUINO, MC
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PAIVA, AFG
ARRUDA, LP

Introdução: De acordo com o Estatuto da criança e do adolescente (2002), lei
brasileira n 8069 de 13 de julho de 1990(art. 2), a criança é a pessoa até 12 anos
de idade incompletos, e o adolescente é aquele entre doze e dezoito anos de
idade. Pela organização mundial da saúde a adolescência tem a seguinte
definição como a segunda década da vida (de 10 a 19 anos) e a juventude se
estendem dos 15 aos 24 anos. Identifica os adolescentes jovens (15 a 19 anos) e
adultos jovens (BRASIL, 2006). Segundo Heidemann (2006), a diferença da
puberdade se diferencia da adolescência no que se refere às modificações
biológicas que ocorrem no corpo e a adolescência as transformações
biopsicossociais no que se refere ao amadurecimento do sistema nervoso central
e desenvolvimento sexual. Os limites que determinam o iniciam e o fim da
adolescência depende da influencia cultural, da família, da comunidade, da
sociedade e dos pais onde este inserido o adolescente. Muitas modificações
vivenciadas pelos adolescentes geram situações de conflito, causando-lhes
instabilidade emocional. Atividades na atenção básica de saúde voltada para
grupos de jovens deve esta vinculada a atividades que tragam entretenimento
dando oportunidade de desenvolver nas unidades de saúde um vinculo educativo
e recreativo entre enfermeiro e os jovens buscando trazer desempenho,
conscientização

e

satisfação

das

crianças.

Portanto

faz-se

necessário
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desenvolver oficinas que integrem a equipe de enfermagem e a comunidade de
maneira mais descontraída. O ministério da saúde lançou em 2009 a caderneta
de saúde do adolescente que tem foco principal à educação em saúde para esta
faixa etária tão suscetível às situações de risco. Os temas contemplados neste
instrumento adotam uma atenção integral levando em conta a singularidade da
fase da adolescência. Este material deve ser disponibilizado para os adolescentes
através de sessões educativas para que sirva como apoio para seu cuidado e
desenvolvimento de suas capacidades. Portanto, o município de Sobral tem
adotado esta medida para entrega do material. Durante os estágios promovidos
pelas faculdades INTA, os alunos tiveram a oportunidade de colaborar com este
momento e perceber a importância de uma aproximação com os adolescentes.
Objetivo: Descrever a experiência vivenciada de acadêmicas de enfermagem
referente à ação de educação em saúde com adolescentes em uma comunidade.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa no
qual relata a vivencia dos acadêmicos do sexto semestre do curso de graduação
em enfermagem das Faculdades INTA, em uma ação educativa realizada em uma
unidade de Básica de Saúde do Município de Sobral- CE. Os sujeitos do estudo
foram vinte e cinco jovens com faixa etária de 10 a 16 anos no qual participam de
um grupo de jovens do referido Centro de Saúde. Esse grupo é organizado pela
equipe multidisciplinar da estratégia saúde da família do município supracitado, ou
seja, conta com a participação de uma enfermeira, uma psicóloga, uma assistente
social e seis agentes de saúde. O grupo tem reuniões semanais, toda quarta-feira
o jovens vão ao CSF e participam do encontro. Durante os estágios da disciplina
de educação em Saúde tivemos a oportunidade de participar de um dos
encontros do grupo, onde conhecemos os jovens e fomos convidados a participar
do grupo em outro momento com uma ação educativa com apresentação da
caderneta do Adolescente para estes. Para proceder à entrega das cadernetas
para os jovens, agendamos uma da data e hora para a sessão educativa.
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Realizamos uma oficina educativa no dia 12 de Outubro de 2010 com a Temática:
Caderneta do Adolescente: Uma perspectiva de uma vida mais saudável.
Utilizamos data show, dinâmicas de grupo, lanche e entrega de lembrancinhas
contendo a cartilha do Estatuto da Criança e Adolescente- ECA e um kit para
escovação dos dentes. Durante a ação Educativa explicamos sobre a ECA e no
final os jovens foram incentivados a falar e expor suas duvidas sobre o assunto.
As atividades realizadas tiveram duração de 5 horas. No final da ação
direcionamos um questionário para os jovens a fim de avaliar se a ação educativa
foi importante para os jovens. Resultados. O trabalho realizado foi satisfatório,
pois observamos que os jovens mantiveram-se atentos e participativos,
verbalizando sobre o tema se divertindo com as brincadeiras lúdicas que
ocorreram. Percebemos que os jovens não tinham conhecimento sobre os seus
direitos segundo o estatuado da criança e adolescente que é um dos assuntos
que tem na caderneta, com isso as dúvidas dela surgiam envolvendo temática a
que foi de suma importância, pois os facilitadores da ação educativa intervirão à
medida que as dúvidas emergiam possibilitando assim a troca de experiência
entre discentes e os jovens. A maioria dos jovens tinham dúvidas sobre a
sexualidade e violência sexual. O contato com os adolescentes proporcionou a
identificação da carência de trabalhos de educação em saúde, em especial sobre
a sexualidade, pois foi o aspecto mais discutido e o que suscitou mais dúvidas,
despertando o interesse dos profissionais de saúde em adotar de forma contínua
momentos de educação em saúde com o público jovem. Conclusão: A educação
em saúde com brincadeiras lúdicas é um instrumento que possibilita ao jovem a
assimilar o que está sendo explanado pelo profissional de saúde de forma mis
clara. Ao mesmo tempo em que proporciona o ensino também há o lazer que vai
fazer com que os jovens sempre queiram ir aos encontros em grupo no CSF.
Além desses benefícios também foi de suma relevância a experiência dos
discentes de enfermagem, pois fez com que desenvolvêssemos habilidades que
Aquino, MC- Acadêmica de Enfermagem do Instituto Superior de Teologia AplicadaINTA
Martins, MGQ- Acadêmica de Enfermagem do Instituto Superior de Teologia AplicadaINTA
Aquino, LE- Acadêmica de Enfermagem do Instituto Superior de Teologia AplicadaINTA
Paiva AFG- Graduada em Pedagogia –UVA- Acadêmica de Enfermagem do Instituto
Superior de Teologia Aplicada-INTA
Arruda, LP-- Acadêmica de Enfermagem do Instituto de Teologia Aplicada- INTA
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trouxeram e trarão benefícios para as gerações futuras. Constatamos a eficácia
da educação em saúde, que se refletiu na satisfação dos jovens em sanar suas
dúvidas. Esta experiência nos possibilitou um aprendizado indispensável de modo
que compreendemos a necessidade da inserção do profissional de saúde em
diferentes âmbitos da sociedade em busca da promoção da saúde, visto que o
enfermeiro é um profissional que pertence à equipe que atende aos adolescentes
e tem com função privativa (Lei 7498/86 art.11) o planejamento da assistência de
enfermagem o qual favorece estrutura para tomadas de decisões. Utiliza
instrumento básico para a realização do processo de enfermagem como a
comunicação, planejamento, avaliação, métodos e principio cientifico, observação
trabalha em equipe, destreza manual, criatividade e utilização de recursos da
comunidade.
adolescente.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA PREVENTIVA DAS
VERMINOSES
CAVALCANTE WT1, CAVALCANTE LLM2, BARBOSA AS3
INTRODUÇÃO: Considerando educação como um instrumento de transformação
social, a educação e a saúde são espaços de produção e aplicação de saberes
destinados ao desenvolvimento do homem. Especificamente na educação em
saúde o objetivo tem sido a promoção da saúde e prevenção de doenças,
buscando mudança de comportamento através do despertar da consciência
crítica e reflexiva no qual o indivíduo percebe que é capaz de intervir na
manutenção ou recuperação de sua saúde1. As ações de saúde não implicam
somente na utilização do raciocínio clínico, do diagnóstico, da prescrição de
cuidados e da avaliação terapêutica, pois saúde não é apenas processo de
intervenção na doença, mas método de intervenção para que o indivíduo e a
coletividade disponham de meios para a manutenção ou recuperação do seu
estado de saúde, no qual estão relacionados os fatores orgânicos, psicológicos,
sócio-econômicos e espirituais. Considerando-se, ainda, que se pode exercer a
prática de saúde em qualquer espaço social, visto que o campo da saúde é muito
mais amplo do que o da doença2 e que por meio das práticas educativas e
implementação das ações em saúde poderemos intervir em uma determinada
localidade para promoção da saúde através do despertar do pensamento críticoreflexivo da população alvo e com isso almejar nosso objetivo como educadores
que consiste na adesão de hábitos saudáveis no plano de vida do indivíduo.
Através da educação as novas gerações adquirem os valores culturais e
reproduzem ou transformam os códigos sociais de cada sociedade2. Uma
educação em saúde ampliada inclui políticas públicas, ambientes apropriados e
reorientação dos serviços de saúde para além dos tratamentos clínicos e
curativos, assim como propostas pedagógicas libertadoras, comprometidas com o
desenvolvimento da solidariedade e da cidadania, orientando-se para ações cuja
essência está na melhoria da qualidade de vida e na ‘promoção do homem’3. O
Programa de Educação do Trabalho para Saúde (PET Saúde) tem como fio
(1) Acadêmico de Enfermagem da UFPB. Discente do Programa de Educação do Trabalho para
Saúde (PET-Saúde). Relatora. (2) Acadêmico de Enfermagem da UFPB. Discente do Programa de
Educação do Trabalho para Saúde (PET-Saúde). (3) Preceptor do Programa de Educação do
Trabalho para Saúde. Dentista da USF Timbó I.
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condutor a integração ensino-serviço-comunidade. Como uma das ações
intersetoriais direcionadas para o fortalecimento de áreas estratégicas para o
Sistema Único de Saúde - SUS, de acordo com seus princípios e necessidades, o
Programa tem como pressuposto a educação pelo trabalho, sendo uma das
estratégias do Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em
Saúde, o PRÓ-SAÚDE, em implementação no país desde 2005, oportunizando
aos acadêmicos a inserção na atenção básica à saúde e vivenciando a realidade
de uma comunidade observando de maneira crítica todos os aspectos que
influenciam o processo saúde-doença e criação de intervenções em saúde. As
intervenções, na maioria das vezes, são através de ações educativas que buscam
valorizar as especificidades da realidade local e criação de métodos que se
adéqüem as necessidades de saúde que a população apresenta. OBJETIVO:
Descrever uma ação de educação em saúde sobre verminose para crianças de
cinco anos de idade de uma creche municipal, como prática preventiva através do
uso de medidas higiênicas. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de
experiência vivenciada pelas discentes do Programa de Educação do Trabalho
para Saúde (PET Saúde) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) como parte
das atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2011 com crianças da
creche Rita Gadelha Sá, no território da Unidade Saúde da Família Timbó I João
Pessoa-PB. O tema escolhido, a partir de uma necessidade local da creche, foi
sobre verminose e o público alvo foram crianças de cinco anos de idade. O
instrumento utilizado foi um álbum seriado confeccionado pelos discentes
contendo figuras coloridas e divertidas objetivando chamar atenção das crianças
e facilitar o entendimento. As crianças foram organizadas em roda para que todas
pudessem interagir e para que se percebessem como sujeitos ativos na
participação da construção dos conceitos que iriam ser discutidos. Dessa forma,
foi possível o estabelecimento do diálogo onde as mesmas se mostraram
motivadas para aprender o que era verminose, como evitar seu aparecimento e
quais medidas poderiam adotar para evitar ficarem doentes. Foi enfatizado
medidas de prevenção através de atos simples como: lavar as mãos, lavar as
frutas e verduras, andar calçado mesmo dentro do domicílio e a importância da
higiene corporal. Durante a atividade as crianças interagiram, mostraram-se
participativas e motivadas para aprender e entender a importância das
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informações que estavam sendo compartilhadas e no final foram distribuídas
figuras para colorir relacionadas à temática para melhor fixação e socialização
dos trabalhos produzidos por eles. RESULTADOS: A educação em Saúde como
prática social é um processo que contribui para a formação e desenvolvimento
crítico das pessoas, a respeito de seus problemas de saúde, estimulando dessa
forma a busca de soluções. Cada momento proposto para realização de uma
atividade específica ou de uma vivência no território propicia a todos um material
vivo e vivido, a partir do qual gera reflexões e debates conceituais que ajudam a
ampliar o olhar sobre a problemática identificada em cada atividade, possibilitando
a construção e reconstrução das práticas educativas no trabalho cotidiano, tendo
como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população e a ampliação do
trabalho integral em saúde4. A incorporação da educação em saúde às práticas
da estratégia de saúde da família se mostra cada vez mais atual e necessária,
principalmente quando esta ocorre a partir da troca de conhecimentos,
estabelecendo mais do que um ensino e uma aprendizagem um ato de criar e
transformar5. Desta forma, a educação em saúde deve oferecer condições para
que as pessoas desenvolvam o senso de responsabilidade, tanto por sua própria
saúde, como pela saúde da comunidade. Portanto, o PET-Saúde tem
possibilitado a construção de aprendizagens significativas a partir do agir
cotidiano em saúde de diferentes coletivos, trazendo algumas reflexões quanto às
práticas pedagógicas relativas à saúde e educação nas ações educativas.
CONCLUSÃO: Os agravos que ocorrem na infância freqüentemente estão
relacionados ao déficit no autocuidado e inadequadas condições de higiene,
sendo de fácil prevenção. E nesse processo a educação em saúde torna-se um
importante instrumento de mudança, promovendo conhecimento, autonomia e
melhor qualidade de vida das crianças e suas famílias. Dentro desse contexto, a
escola, depois do ambiente familiar, é lócus privilegiado para o desenvolvimento
de ações e informações promovendo estilos de vida saudáveis, condutas de baixo
risco e a compreensão de que saúde não é só ausência de doenças, mas o
resultado de condições adequadas de saneamento, educação, alimentação,
cultura, lazer. O enfermeiro enquanto profissional de saúde exercendo seu papel
de educador tem o compromisso social na promoção de uma educação
consciente e de fornecer para a população um “viver saudável”.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA ADOLESCENTES ESCOLARES NO
MUNICÍPIO

DE

IMPERATRIZ,

MARANHÃO

–

RELATO

DE

EXPERIÊNCIA*

AUTORES: Jesus, ACP1, Barbosa, JO2, Neto, MS3, Araújo, MFM4, Araújo, TM5

INTRODUÇÃO:
desenvolvimento

A

adolescência

dos

aspectos

constitui
biológicos,

um

período

crucial

para

psicológicos,

sociais

e

o

para

comportamentos e estilos de vida saudáveis. Esta transição da infância à adultez
se traduz em um momento de inúmeras alterações que levam a conflitos diante
da descoberta de um novo mundo

(1)

. As novas transformações corporais e dos

órgãos sexuais é outro evento marcante na adolescência. A sexualidade aflora
visto que o aumento do interesse sexual está ligado ao desenvolvimento dos
caracteres sexuais secundários, às alterações hormonais e a influência do
contexto psicossocial de cada adolescente, decorrentes do advento da puberdade
(2)

. O papel assumido pelo adolescente diante do contexto social em que ele vive

pode ser nocivo para a saúde, quando ele assume comportamentos de risco em
relação à sua saúde que podem levá-lo à morte. A adolescência é um período de
aprendizado, busca de conhecimentos e sensações, que facilita maior abertura
para novos comportamentos, tornando-se uma fase prioritária para a realização
de ações educativas pelos profissionais de saúde

(3)

. A educação em saúde deve

* Área temática: Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém nascido,

criança, adolescente e família nos diversos ambientes e contextos.
1
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2
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3
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thiagomouraenf@yahoo.com.br
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oferecer aos adolescentes condições para que desenvolvam o senso de
responsabilidade, por sua própria saúde. As atividades educativas em saúde
devem ser estruturadas ao contexto sociocultural vivenciado pelo adolescente,
uma vez que as estratégias devem condizer com a realidade, para assim serem
efetivas precocemente, através de diálogo, palestras, oficinas, entre outros
enfoques, que permitam ao adolescente a sua expressividade e o esclarecimento
das dúvidas. Neste contexto, a escola tem papel considerável em conduzir o
escolar adolescente a ter uma vida saudável, facilitando as ações elaboradas e
executadas pelos profissionais de saúde. A escola é um espaço de grande
relevância para a promoção da saúde, principalmente quando exerce papel
fundamental na formação do cidadão crítico, estimulando a autonomia, o exercício
dos direitos e deveres, o controle das condições de saúde e qualidade de vida,
com opção por atitudes mais saudáveis. Ao longo do ciclo de vida promover
ações em saúde para os adolescentes é responsabilidade dos profissionais de
saúde, que devem realizar periodicamente a avaliação das condições de saúde
dos adolescentes que estão nas escolas e detectar as necessidades de saúde
para elaborar planos de atividades educativas em saúde responsabilizando-se
pelo cuidado ao indivíduo assistido em sua totalidade

(4)

. A motivação para a

realização de ações educativas em saúde para os adolescentes em ambiente
escolar fortaleceu-se ao percebermos durante as aulas práticas da disciplina
Saúde da Criança e do Adolescente, que na estruturação pedagógica da Escola
escolhida para o trabalho das práticas educativas, não havia em sua grade
curricular disciplinas que abordassem os aspectos voltados para a saúde do
adolescente, o que predispõe a uma lacuna na formação integral dos
adolescentes destas instituições de ensino, tendo em vista que a Escola deve
assegurar a saúde e dimensão corporal como fatores primordiais no processo de
desenvolvimento e aprendizagem do ser humano. A inserção de acadêmicos de
enfermagem nas escolas pode possibilitar a superação das dicotomias saúde e
doença, sexualidade e tabus, corpo e mente, respeito e discriminação, cultura e
natureza no contexto escolar. Diante desse contexto, pensou-se como proposta,
trabalhar a implementação de ações educativas em saúde que visam oportunizar
aos adolescentes escolares conteúdos sobre Saúde, Sexualidade, Planejamento
Familiar, Cultura Corporal, Educação Ambiental, entre outros aspectos relevantes

1760

à promoção da saúde do adolescente. OBJETIVO: relatar as ações educativas
em saúde realizadas em uma escola pública com os adolescentes, por meio de
atividades educativas e informativas. METODOLOGIA: trata-se, portanto, de um
relato de experiência com adolescentes, realizado em uma escola pública
estadual, do meio urbano, localizada na cidade de Imperatriz/MA. A atividade fez
parte das ações educativas práticas curriculares propostas pela disciplina Saúde
da Criança e do Adolescente I do Curso de Enfermagem da Universidade Federal
do Maranhão, Campus Imperatriz, sendo implementada por acadêmicos de
Enfermagem. Ao trabalhar temas sobre a adolescência, foram realizadas
palestras expositivas com a utilização de cartazes, álbuns seriados, folders,
cartilhas; e, oficinas, nos turnos, matutino e vespertino. O trabalho consistiu em
um conjunto de atividades educativas com duração média de 50 minutos cada,
desenvolvidas com os adolescentes durante os meses de setembro de 2010 a
novembro de 2010, promovendo o acesso dos escolares adolescentes aos
diferentes conhecimentos relativos à promoção da saúde dos mesmos. Foram
escolhidas quatro séries do ensino médio para a execução das atividades
educativas. Para a realização das palestras e discussões utilizou-se linguagem
adequada à compreensão dos adolescentes a respeito dos temas geradores das
ações, por meio de técnicas didáticas, tais como oficinas, teatros, grupos de
estudos, formação de pequenos grupos com base na série escolar dos
adolescentes, entre outras técnicas. A população participante do estudo foi
composta por 226 adolescentes, de ambos os sexos, sendo distribuídos: 113
adolescentes do terceiro ano (duas turmas), 63 adolescentes do segundo ano
(uma turma) e 50 adolescentes do primeiro ano (uma turma). O recorte etário da
população estudada segue a definição da Organização Mundial da Saúde para
Adolescência

(5)

, representada por indivíduos na faixa etária entre 10 e 19 anos.

Ao término de cada atividade foi solicitado aos adolescentes que respondessem a
um breve questionário com perguntas para a verificação da aprendizagem sobre
os temas trabalhados e para a avaliação dos expositores. RESULTADOS: as
palestras aconteceram em sala de aula, sendo que os temas abordados durante
as atividades educativas foram: modificações físicas e fisiológicas, puberdade,
sexualidade, planejamento familiar, nutrição, esporte, uso de substâncias ilícitas,
abuso e violência sexual, gravidez na adolescência, autoimagem, higiene, entre
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outros. Durante as atividades educativas os acadêmicos de enfermagem
utilizaram a metodologia participativa, permitindo a atuação efetiva dos
participantes no processo educativo sem considerá-los meros receptores,
apreendendo os seus conhecimentos e informações sobre as temáticas
trabalhadas na atividade; onde através de técnicas de dinâmica de grupo, jogos
dramáticos, aprendizagem vivencial e outros, os adolescentes conseguiram por
meio de situações reais e imaginárias, trabalhar as situações concretas Foi
perceptível o interesse demonstrado pelos adolescentes, verificado durante as
discussões temáticas e interação dos adolescentes com os acadêmicos. Foram
levantadas as principais dúvidas que os adolescentes tinham sobre saúde, que
foram esclarecidas no decorrer das sessões de educação para a saúde, com
utilização de estratégia participativa, associados a vários recursos didáticos. Os
termos técnicos foram decodificados para a linguagem popular acessível aos
mesmos. Com base nos temas trabalhados durante as atividades, foi elaborado
um material educativo e a compreensão sobre o conteúdo foi validado com os
adolescentes através de uma dinâmica para a verificação do aprendizado dos
conteúdos. A avaliação da atividade educativa pelos adolescentes foi realizada ao
responderem um questionário de verificação de aprendizagem dos conteúdos
ministrados e sobre levantamento crítico a respeito da atuação dos acadêmicos
durante a implementação da atividade, onde a maioria considerou fundamental a
inclusão de atividades semelhantes de forma contínua e não somente esporádica,
em que escola e universidade comprometam-se a firmar parcerias a longo prazo
na realização destas atividades; ainda relataram que a utilização de oficinas e
outras técnicas didáticas pelos acadêmicos para a captação dos adolescentes,
durante as discussões temáticas e para a manutenção da interação dos
adolescentes com os acadêmicos foram essenciais o que contribuiu mais
facilmente ao aprendizado dos adolescentes.

CONCLUSÕES: A experiência

permitiu conhecer as peculiaridades dos adolescentes e planejar orientações
compreensíveis e significativas aos mesmos. Os resultados apontados reforçaram
nossa convicção da importância da orientação contínua, particularmente a saúde
dos adolescentes. Para tanto, investigamos e observamos os sujeitos com quem
trabalhamos, utilizando uma abordagem mais participativa para que pudéssemos
interagir

com

as

subjetividades

emergentes

desta

relação-educação

e
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principalmente a possibilidade da leitura e compreensão da realidade. O
reconhecimento desta realidade levou à proposição de vários temas, tais como a
imunização

do

adolescente

e

os

aspectos

psicossociais,

inerentes

à

adolescência, que foram sugeridos aos adolescentes e, após, aceitos por eles
foram abordados nas sessões subseqüentes. As aulas expositivas com temática
eleita pelos próprios jovens foram fundamentais à formulação das dúvidas. Desta
forma, entende-se que o processo de educação em saúde deve estar incluído
dentro das práticas interdisciplinares a serem desenvolvidas com objetivo único
de favorecimento de um crescimento pessoal, social e emocional dos
adolescentes escolares.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA CRIANÇAS: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA1
Leal EM 1 , Carvalho AN 2 , Nascimento EKS 3

Introdução: O papel fundamental da educação em saúde, pensando em
disparidades de conhecimentos no contexto das políticas de saúde, sociais,
econômicas e educacionais, seria uma prática educativa em saúde que avalie as
verdadeiras necessidades dos indivíduos, favorecendo a sua autonomia, livrearbítrio e conhecimento na prevenção, promoção e restabelecimento de sua
qualidade de vida (FROTA; ALBUQUERQUE e LINARD, 2007). A infância é um
estágio da vida biologicamente vulnerável, logo, um acompanhamento integral a
saúde da criança faz-se necessário para a garantia do crescimento e
desenvolvimento infantil saudável. Nesse contexto, a educação em saúde
aparece como ferramenta oportuna desse acompanhamento, voltando-se para os
aspectos de prevenção e promoção da saúde. As possibilidades de ocorrerem
transformações sobre as condições de vida e de saúde nas classes populares
dependem do acesso a determinadas formas de conhecimento e a educação em
saúde cumpre um papel significativo frente à melhoria das condições de vida e de
saúde das populações. A educação em saúde deve oferecer condições para que
as pessoas desenvolvam o senso de responsabilidade, tanto por sua própria
saúde, como pela saúde da comunidade (LEVY, 2000). O ambiente escolar é o
principal responsável pelo processo educativo, principalmente no âmbito infantil.
Com isso, deve-se estimular o ensino desde os primeiros anos de vida, visando à
promoção à saúde. Objetivo: Desenvolver estratégias de educação em saúde em
crianças oriundas de famílias de baixa renda em um centro educacional, com
vistas à formação de hábitos saudáveis, bem como adoção de comportamentos
de baixo risco à saúde. Metodologia: Este estudo trata-se de um relato de
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experiência, no qual foram desenvolvidas ações de educação em saúde por
acadêmicos de Enfermagem do Centro de Estudos Superiores de Caxias da
Universidade Estadual do Maranhão. As atividades didáticas foram realizadas
durante o período de 4 a 8 de julho de 2011, no Centro Educacional São
Francisco de Assis, na cidade de Caxias, Maranhão. Os participantes foram 40
crianças entre 2 e 10 anos. Optou-se por desenvolver ações sobre os temas:
higiene

corporal,

higiene

oral,

alimentação

saudável,

crescimento

e

desenvolvimento corporal. O trabalho foi dividido em cinco momentos: no
primeiro, apresentação oral sobre o tema higiene oral e entrega de kits de higiene
oral; no segundo, palestra e apresentação audiovisual abordando o tema higiene
corporal; no terceiro, apresentação de uma peça teatral com o título: “Aprendendo
com as Frutas” e distribuição de frutas; no quarto, realização de atividades físicas
e brincadeiras como: amarelinha e pique - esconde; no quinto, promoção de um
debate sobre os temas abordados e distribuição de brinquedos. Como recursos
didáticos foram utilizados: teatro, apresentação oral e audiovisual. Resultados:
Ao abordar o tema higiene oral observou-se que as crianças de modo geral não
tinham dúvidas quanto ao método de escovações e algumas demonstraram para
os colegas como realizam a escovação dos dentes. Notamos, ainda, que o uso do
fio dental não é comum entre elas e muitos questionamentos surgiram sobre a
sua utilização. Percebeu-se que foi uma surpresa para os alunos os Kits de
higiene oral, mostrando-se entusiasmados através de comparações dos seus com
os dos colegas. Na palestra cujo tema abordado foi higiene corporal, as crianças
fizeram perguntas interessantes. Ao assistir o vídeo educativo sobre higiene
corporal com as crianças, inventamos com elas uma coreografia para a música.
Os alunos aproveitaram para explorar os nomes de algumas partes do corpo e
como fazem a higiene de cada parte durante o banho. Neste momento, percebeuse que as crianças sentiam-se constrangidas ao mencionar as partes genitais.
Quanto à atividade da peça teatral com o tema alimentação, as crianças
participaram de forma ativa, interagindo o tempo todo com os personagens da
história. Ficou evidente o envolvimento e o sentimento de felicidade, em certos
momentos demonstravam muito carinho pelos personagens, querendo até mesmo
tocar, beijar e abraçar, mostrando que as atividades lúdicas despertam emoções
reais nas crianças, e possibilitam resultados muito proeminentes em relação às
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atividades sem este caráter. A entrega de frutas após a apresentação da peça
buscou sensibilizá-las para a importância de uma alimentação saudável. No
penúltimo encontro observou-se que as crianças se divertiam bastante com as
atividades físicas e brincadeiras realizadas. A última atividade consistiu em um
debate, com o intuito de esclarecer perguntas surgidas durante a semana, que
por algum motivo, não foram esclarecidas. A entrega de brinquedos proporcionou
um momento de agitação intensa e notamos que se divertiram bastante com os
presentes recebidos. Não tivemos dificuldades ao abordar os temas propostos e
fomos bem recebidos pelo centro educacional. Participamos de uma experiência
rica de informações, proveitosa e motivadora.

A finalidade do trabalho foi

satisfatória ao nos depararmos com o interesse das crianças em dar continuidade
ao processo de aprendizado. Conclusões: A enfermagem, como ciência, pode
atuar como agente transformador e multiplicador de saúde, possibilitando
acrescentar ainda mais informações aos conhecimentos humanos, positivando a
qualidade de vida, de forma preventiva, evitando problemas futuros. Orientar uma
criança e transformar seus hábitos não é tarefa fácil, visto que ela está inserida
em vários contextos sociais. No entanto, através de intervenções, informações e
conhecimentos transmitidos, há uma maior probabilidade de assimilação dos
conhecimentos pelas crianças. Assim, deve-se incentivar a atuação de
profissionais no sentido de desenvolver estratégias de educação em saúde sobre
higiene

corporal,

higiene

oral,

alimentação

saudável,

crescimento

e

desenvolvimento corporal voltadas ao público infantil, uma vez que propicia uma
vivência direta com a realidade, garantindo oportunidade para exercerem o
compromisso social. Referências: 1- Cardoso, JAM. Educação Sanitária: uma
visão crítica. Cad CEDES, São Paulo, 1984; 1(4) : 28-43. 2- Frota MA,
Albuquerque CM, Linard AG. Educação popular em saúde no cuidado à criança
desnutrida. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 2007; 16(2): 246-53. 3- Levy S.
Programa Educação em Saúde. [acesso em 09 set 2011]. Disponível em
http://www.saude.gov.br/programas/pes/pes/index.htm.
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Monteiro EMLM, Queiroz DT, et al. Integralidade, formação de saúde, educação
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2007; 12(2): 335-342.
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Descritores: educação em saúde, saúde da criança, enfermagem.
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Introdução: Muito tem se falado sobre a importância da educação nutricional em
instituições de ensino para a formação de hábitos alimentares saudáveis desde a
infância, mas pouco se conhece a respeito de ações que promovam alimentação
saudável nas escolas e outras instituições de ensino. Este conhecimento é
essencial para aperfeiçoar e/ou criar estratégias pedagógicas e políticas de
promoção e prevenção da saúde. Esta é uma preocupação pois é na fase préescolar que a criança está desenvolvendo os seus sentidos e diversificando os
sabores dos alimentos, com isso suas próprias preferências, dessa maneira uma
alimentação inadequada pode trazer más consequências ao organismo da
criança, como por exemplo, diminuição do poder cognitivo e déficit na
aprendizagem. A falta de informação por parte dos pais destas crianças faz com
que sejam desenvolvidos hábitos alimentares impróprios, isso porque estes
devem ser adquiridos de maneira correta a partir da infância. Uma das
complicações

encontradas

em

uma

rotina

alimentar

inadequada

são

representadas em um crescimento e desenvolvimento adequado, além de que,
uma criança mal alimentada, tem dificuldade de aprendizagem, irritação e falta de
atenção, em virtude dessas afirmações construiu-se um projeto que tem como
principal Objetivo: construir hábitos alimentares saudáveis em crianças em idade
pré-escolar para corrigir os erros alimentares que ali foram detectados.
Metodologia: Neste trabalho de caráter de extensivista, participaram um
coordenador, um aluno bolsista, nove colaboradores, além da Enfermeira,
Odontólogo e dos agentes comunitários de saúde (ACS) da Unidade Básica de
Saúde Vila Arias do município de Caxias – MA, que agiram em caráter
complementar nas ações cumpridas. As atividades em educação nutricional foram
realizadas na Creche Eva Magalhães e no Centro Infantil do Bairro Vila Arias, na
cidade de Caxias/MA. As atividades desenvolvidas deram-se início em Abril de
2010 e finalizaram-se em Abril de 2011, no entanto as mesmas foram trabalhadas
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de acordo com a situação socioeconômica da área. Na primeira etapa, para o
desenvolvimento do trabalho, foi realizado visita às Creches com o objetivo de
observar e avaliar o contexto social das crianças, bem como seus conhecimentos
referentes à nutrição. Pode-se também, observar o espaço físico e organizar os
horários disponíveis para a realização das atividades. A partir disto pode-se iniciar
a seleção das atividades e suas respectivas metodologias. Este trabalho foi
efetuado por meio de livros, revistas e pesquisa em meio eletrônico. Após, foram
elaborados os materiais necessários para o desenvolvimento das atividades. Para
tanto, foram utilizados materiais de papelaria e armarinho, bem como, material
reciclado; e estes produzidos manualmente. Além disso, realizou-se o dia da
alimentação saudável onde as crianças identificavam os alimentos nutritivos e
importantes para sua saúde. A cada encontro delimitou-se um tema com enfoque
em nutrição e alimentação, observando também, a reação das crianças aos novos
estímulos, suas maiores dificuldades e suas preferências. As principais ações
desenvolvidas se constituíram em: Apresentação do projeto para os funcionários
da UBS- Unidade Básica de Saúde Vila Arias, palestra sobre alimentação
saudável para as crianças das creches Eva Magalhães e Centro Infantil, nos
períodos matutinos e vespertinos, atividade educativa sobre reaproveitamento de
alimentos para as mães da comunidade do bairro Vila Arias, Palestra sobre
reaproveitamento

de

alimentos

nas

creches,

visita

domiciliar

para

acompanhamento do tipo de alimentação que é oferecido às crianças do bairro,
Teatro Infantil, realizado tanto nas creches como na própria unidade básica de
Saúde. Palestra sobre a Importância da Alimentação Saudável para o
Crescimento e desenvolvimento das crianças, ministrada pela enfermeira da
Unidade Básica de Saúde, feita na comunidade, Palestra ministrada pelo Dentista
sobre Higienização Oral, para as crianças, destacando o certo uso da escova na
hora de fazer a limpeza do dente com a distribuição de kits odontológicos,
Realização do dia da Alimentação saudável no centro Infantil do Bairro, palestra
para os pais, sobre as principais patologias relacionadas à alimentação, realizada
na Unidade Básica de Saúde. Para o desenvolvimento das palestras foram
utilizado projetor de multimídia, teatro infantil com uso de fantoches nas creches
do bairro, onde por sinal concentraram-se de fato a maior parte das intervenções,
visto que nestes locais se encontravam a população alvo, crianças de 2 a 6 anos
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de idade em um total aproximadamente 250 crianças Resultados: maior
participação e aderência dos pais nas reuniões realizadas pelo projeto, melhoria
nos hábitos alimentares das crianças de acordo com relatos fornecidos pelas
mães ou responsáveis das mesmas, Melhoria da alimentação oferecida na creche
e escola da comunidade; Maior conscientização dos educadores quanto a
importância do desenvolvimento da alimentação saudável para a melhora do
poder cognitivo das crianças, aproximação das famílias com as atividades
realizadas nas creches do bairro, maior interligação dos setores da saúde,
representado pela ESF- estratégia de Saúde da Família do bairro com o setor da
educação. Conclusão: A educação nutricional é um processo de aprendizagem
em que os envolvidos podem aprender e se comprometer com uma alimentação
adequada, que proporciona melhor condição de saúde e está diretamente ligada à
redução da incidência de doenças na idade adulta. Este trabalho representou
para a Universidade Estadual do Maranhão um avanço na área científica e social,
visto que este prestou um apoio para a comunidade do bairro Vila Arias,
auxiliando esta a buscar melhores hábitos alimentares para as suas crianças,
melhorando dessa maneira seu perfil nutricional e prevenindo esta, de patologias
que são inerentes à própria qualidade alimentar. Ao se desenvolver um trabalho
com a sociedade, a Universidade passa a representar um elo de comunicação
entre seu meio acadêmico e a realidade em que está inserida, proporcionando,
desta maneira, educação em saúde para a comunidade e humanização para os
acadêmicos que estarão trabalhando diretamente com as necessidades
nutricionais de cada criança. Referências: ANVISA – Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. Alimentação Saudável: Fique Esperto. Disponível em:
http://www.anvisa.gov.br. Acessado em 05/01/2010 às 15h15min. BRASIL,
Unimed.

Manual

de

alimentação

http://www.fundacaounimed.org.br.Acessado

saudável.
em

Disponível
22/11/2009

em:
às

14h00minh. BRASIL, Ministério da Saúde. Guia Alimentar - Saiba Como Ter
Uma

Alimentação

Saudável.

Disponível

em:

http://www.saude.sp.gov.br.

Acessado em 01/12/2009 às 20h30min. GANDRA, Y.R. Assistência alimentar
por médio de centros de educação e alimentação do pré-escolar. Bol. Ofic.
sanit. panamer., 74:302-14, 200.MAFFACCIOLLI, Rosana et al. Educação em
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saúde: a orientação alimentar através de atividades de grupo. Acta paul.
enferm. [online]. 2005, vol.18, n.4, pp. 439-445. ISSN 0103-2100.

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação saudável, Hábitos alimentares e Educação
continuada.
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EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS: AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE
ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL DA REGIÃO SUL DO BRASIL
Lima MFI, Zani AV II, Oliveira GLI, Belentani LI, Meschial WCI

Introdução: Atualmente está comprovado por meio de dados estatísticos e
pesquisas, que a sobrevida de crianças vítimas de acidentes ou doenças graves é
1

influenciada pela facilidade de acesso e qualidade do primeiro atendimento¹.

Muitos são os fatores que colocam as crianças em situações de risco. Entre as
causas que demandam assistência nas unidades de atendimento pediátrico estão
as doenças respiratórias, as intoxicações, os acidentes e traumas, provocando,
muitas vezes, a parada cardiorrespiratória (PCR), que constitui a emergência
médica de maior importância na área pediátrica². Em Hospitais com serviços
gerais de emergência, sem distinção entre crianças e adultos, é perceptível a falta
de prática dos profissionais em lidar com crianças em situações de risco, tal
situação exige da equipe de assistência a tomada rápida e correta de decisões e
o desenvolvimento de potencialidades para prover o atendimento emergencial.
Portanto questionamos: Os profissionais de enfermagem (auxiliares, técnicos,
enfermeiros) que atuam em um pronto atendimento geral estão preparados
tecnicamente e emocionalmente para atender situações de emergências
pediátricas? As equipes de profissionais de saúde atuantes em serviços de
emergências lidam diariamente com situações em que o risco de morte é
eminente. Os procedimentos diagnósticos e terapêuticos e os cursos de
capacitações e atualizações precisam de reavaliações constantes. Os membros
da equipe de enfermagem além de outras características precisam tomar
decisões rápidas, certas e seguras, de modo a tranqüilizar o cliente pediátrico e
seus familiares; ou seja, estar habilitado para prestar um atendimento de maneira
adequada

não

gerando

traumas

e

seqüelas.

Objetivos:

descrever

o

conhecimento dos profissionais de enfermagem referente à assistência prestada
em situações de emergências pediátricas; identificar o conhecimento do
profissional referente às causas de parada cardiorrespiratórias em criança;
I
II

Acadêmicos do curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Maringá – Paraná.
Professora Mestre da Universidade Estadual de Londrina – Paraná.
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pontuar as atividades realizadas pelo profissional de enfermagem durante o
atendimento de uma parada cardiorrespiratória em crianças. Materiais e
métodos: trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo de abordagem
quantiativa, referente ao conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre à
assistência prestada em situações de emergências pediátricas, sendo realizado
no Pronto-socorro de um Hospital Universitário do município de Maringá-Paraná.
A população estudada foi constituída em sua totalidade por profissionais de
enfermagem que atuam no pronto-socorro do referido hospital, organizando uma
amostra de 31 profissionais, aos quais foi aplicado um instrumento de construção
de coleta na forma de questionário, contendo 15 questões de múltipla escolha,
fundamentados a partir de conhecimentos necessários ao atendimento em
emergências

pediátricas.

A

princípio

foram

feitas

perguntas

sobre

a

caracterização dos sujeitos e, em seguida, foram realizadas perguntas referentes
ao conhecimento dos mesmos sobre o atendimento às emergências pediátricas.
Resultados: Participaram deste estudo, 31 profissionais de enfermagem sendo
que, um número significativo de profissionais pertenciam a categoria de técnico
de enfermagem 21 (67,74%), seguida da categoria enfermeiro 09 (29,04%). Em
relação a faixa etária; 12 (38,70%) possuíam de 41 a 50 anos precedidos de 9
(29,03%) entre 31 a 40 anos. E pertenciam ao sexo feminino 29 (93,54%). O
tempo de atuação dos profissionais neste hospital foi variável, sendo que, 16
(51,61%) estão atuando no pronto-socorro a menos de 1 ano, seguido 9 (29,03%)
de 1 a 5 anos. Quanto ao tempo de formação dos profissionais de enfermagem,
15 (48,39%) possuíam mais de 10 anos. A Unidade de Pronto-Atendimento do
Hospital Universitário constitui uma porta de entrada para receber adultos e
crianças em risco de perder a vida, constitui também uma referência no município
para o atendimento de emergências. Porém, a grande maioria dos profissionais
de enfermagem entrevistados neste estudo 19 (61,29%), não sentiam-se
preparados para atender à uma emergência envolvendo recém-nascidos,
lactentes e crianças. E, 12 (38,71%) consideraram-se aptos a atender um caso de
emergência

pediátrica;

destes

12,

apenas

02

entrevistados

(06,45%)

correspondiam à categoria profissional enfermeiro, tal categoria deveria ser a
mais preparada por tratar-se de um profissional com a atribuição de desenvolver
diferentes ações como coordenar a equipe multiprofissional bem como direcionar
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condutas num atendimento emergencial. Além da manutenção da sala de
emergência em condições para pronto uso, a maior parte das atividades
executadas é de competência do enfermeiro e, mesmo aquelas ações privativas
do médico, requerem a colaboração desses profissionais, para as quais têm que
estar preparados³. Sobre o conhecimento e reconhecimento das principais causas
responsáveis pela PCR, 04 (12,90%) profissionais entrevistados souberam listar
os 9 sinais/sintomas contidos no questionário semi-estruturado. Em contrapartida,
27 (87,10%) entrevistados souberam listar parcialmente estas causas, não
havendo entrevistados sem conhecimento algum sobre o tema abordado. A
avaliação na sala de emergência é a etapa inicial e fundamental no atendimento
aos pacientes, pois visa a detectar os distúrbios que ameaçam a vida, no sentido
de estabelecer as prioridades para nortear o atendimento e corrigir os distúrbios
respiratórios e metabólicos em tempo hábil, garantindo a manutenção das
funções vitais para salvaguardar a vida, levando em consideração os aspectos
anatômicos e psicológicos da criança4. O conhecimento do profissional de
enfermagem referente aos procedimentos realizados durante as manobras de
reanimação em uma criança, pode ser um determinante entre a vida e a morte da
mesma. Tendo em vista a mudança do conteúdo trazido pela AHA para o ano de
2010; é de suma importância a capacitação continuada de toda a equipe
multiprofissional, a fim de garantir a qualidade do atendimento e uma reanimação
com sucesso. Sendo que 14 (45,16%) entrevistados sentiam-se capacitados a
realizar técnicas de ventilação e massagem cardíaca, bem como a relação
compressão ventilação. A maioria, porém, desconhecem ou não sentem-se
capacitados à realização das mesmas. A sala de emergência exige dos
profissionais de enfermagem uma vasta experiência e rapidez na tomada de
decisões, tendo em vista que, ao mesmo tempo podem surgir mais de um caso
que necessite de cuidados críticos e rápidos. Conclusões: As emergências
pediátricas, de modo geral, causam aos profissionais dos serviços de emergência
e urgência grandes angústias e estresse principalmente nos serviços de
atendimento geral, em que os mesmos não possuem vasta experiência neste
atendimento, portanto se faz necessário que estes profissionais sejam
capacitados de modo contínuo, possibilitando melhor capacitação e um
atendimento mais eficaz à criança em situação de emergência. O atendimento
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realizado pela grande maioria dos profissionais de saúde se depara com as
condições inadequadas do ambiente hospitalar para o atendimento de uma
emergência pediátrica, falta de incentivo e ainda qualificação profissional. Este
estudo também nos permite concluir a falta de investimentos na qualificação
profissional, por parte do hospital; e a consequente necessidade da instituição de
protocolos de atendimentos emergenciais conforme a faixa etária e conduta a ser
seguida pelo profissional de saúde.
Descritores: capacitação profissional, pediatria, conhecimento.
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ENFERMAGEM FRENTE OS RISCOS PARA OBESIDADE INFANTIL1

Ferreira EMA ¹, Chaves EMC2 , Farias LM 3, Melo GM 4, Rodrigues N5

Introdução: A saúde da criança é uma temática que sempre é discutido por
vários profissionais, pois é crescente o número de crianças que apresentam
alterações ponderais, e com isso surgem algumas questões para serem
estudadas com as crianças e seus pais. Um dos problemas que vem despertando
interesse na comunidade cientifica é a obesidade infantil.

A obesidade em geral,

é resultado de um grave problema na alimentação, onde a pessoa obesa não
consegue equilibrar a quantidade de alimento que ingere e logo acaba
engordando exageradamente, trazendo para si sérios riscos de vida. Entre uns
dos problemas mais enfrentados por essas crianças está a obesidade infantil,
problema esse que é crescente na sociedade e que faz surgir grandes debates a
respeito desse assunto. As famílias das crianças têm um papel fundamental na
promoção da saúde, uma vez que são estes os responsáveis por sua
alimentação, no entanto, para isso é necessário que os pais tomem consciência
da sua própria alimentação, promovendo a sua saúde. A obesidade infantil pode
está ligado à origem genética, porém a questão alimentar, ou seja, as formas
como as crianças se alimentam está muitas vezes relacionado à forma como os
pais se alimentam, uma vez que os filhos seguem os exemplos dos pais.
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Portanto, a obesidade e o aumento de peso entre crianças vêm crescendo devido
o estilo de vida adotado pelos pais e pela sociedade, e com isso acarretando
outras patologias que estão relacionadas com o aumento de peso, como a
hipertensão e diabetes ¹. A obesidade é definida como um excesso de gordura
corporal relacionado à massa magra.... Portanto o excesso de peso trará sérios
riscos à saúde das crianças ². Logo, quais os fatores de risco da obesidade infantil
em crianças de zero a dois anos? Diante de todo esse assunto de grande
destaque na sociedade entra a ação dos profissionais de saúde, entre eles o
enfermeiro que atua em todos os níveis de atenção a saúde. A assistência de
enfermagem a criança obesa, inicia desde o atendimento de puericultura,
momento em que o enfermeiro avalia parâmetros como peso e outras medidas,
avaliam o índice de massa corpórea e assim estimula adoção de condutas
saudáveis, ensinado os pais como cuidar melhor da alimentação dos seus filhos,
pois uma criança obesa poderá ser um adulto obeso e logo se faz necessário uma
educação alimentar desde cedo. Objetivos: Geral: Identificar os fatores de risco
para obesidade em crianças de uma Unidade Básica de saúde. Específicos
Caracterizar o perfil sócio – econômico das crianças e pais. Conhecer os
alimentos que compõem o esquema de alimentação das crianças e conhecer as
orientações fornecidas pelos enfermeiros para os pais de crianças com fatores de
risco para obesidade. Método: O tipo de pesquisa realizado foi descritivo,
quantitativo. O estudo foi realizado em uma Unidade Básica de Saúde da Família
do município de Maracanau- Ceará-Brasil, no período de setembro a outubro de
2010. A amostra foi composta de forma intencional por 29 crianças de 0 a 2 anos
de idade e seus responsáveis legais, tendo como critério de inclusão às crianças
estarem cadastradas na UBS. Os dados foram obtidos através de um
questionário, realizado com os pais, abordando os fatores de risco da obesidade
infantil. Foi realizada a medição e pesagem das crianças para avaliação do risco
nutricional. Utilizou-se o gráfico de peso e estatura no Ministério da Saúde ³ . O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Geral de
Fortaleza com número 071001/10. Os dados foram organizados em um banco de
dados apresentados em tabelas, fundamentados a luz da literatura. Resultados:
Tabela 1. Descrição das características das crianças do estudo, obeteve-se os
seguintes resultados; 15(51,7%) das crianças era do sexo masculino, seguida de

1777

14 (48,3%) do sexo feminino. A idade mais freqüente foi de 1 a 6 meses
13(44,8%), seguida de 7 a 12 meses 11(37,9) e acima de 13meses 5(17,2%). O
peso avaliado em gramas teve 19 (70,4%) de crianças com o peso entre 10 e 16
gramas. Em relação à estatura 48,3% das crianças medem entre 50 a 70 cm e
51,7% medem entre 71 a 100 cm. As medidas antropométricas foram realizadas
com base em normas padronizadas de acordo com a Organização Mundial de
Saúde (OMS). A partir daí conclui-se que 5 crianças estão acima do percentil 97
(17,2%), 1 criança está entre p.03 e p.10, 1 criança está abaixo de p.03 (3,4%),
22 crianças estão entre percentil 10 e 97 (76,0%). Tabela 2. Descrição das
características do acompanhante das crianças do estudo, os dados obtidos foram;
Foram entrevistadas 29 pessoas, sendo 24 (82,85) mães, 4 (13,8%) pais, e 1
irmã(3,45). A média salarial dessas pessoas foi que 21 (72,45) recebem até 1
salário por mês e 8 (27,6%) recebem acima de 2 salários. Em relação à
escolaridade destes indivíduos foram encontrados 4 (1,8%) pessoas com 1º grau
incompleto, 3 (10,3%) com o 1º grau completo, 20 (69,0%) possuem o 2º grau
completo e 2 (6,9%), 2º grau incompleto. O estado civil desses pais foi encontrado
que 16 (55,2%) são casados, 6 (20,7%) estão solteiras e 7 (24,1%) vivem em
união consensual. Em relação à escolaridade dos pais, podemos observar que
19% dos pais apresentam escolaridade abaixo do 2º grau, fator que influência do
conhecimento desses pais, em relação a alimentação de seus filhos. Tabela 3.
Fatores de risco para a criança desenvolver obesidade, os dados obtidos foram;
10 (34,5%) crianças com obesidade na família, 21 (72,4%) em desmame precoce,
8 (27,6%) comem alimentos enlatados e frituras e 13 (44,8%) não apresentam
fator de risco.

Em relação aos fatores de risco para a obesidade infantil,

temos como destaque a obesidade na família, o desmame precoce, tendo em
vista que o aleitamento materno deve ser exclusivo até os seis. Tabela 4.
Descrição dos alimentos oferecidos para as crianças nas refeições principais, No
café da manhã os alimentos mais oferecidos e que as crianças comem são o
Mingau, 13(44,8% ), 11 bebês tomam Leite materno (37,4%), 4 comem frutas
(13,6%), 2 se alimentam de pão pela manhã (6,8%), uma toma café(3,4%) e uma
toma leite (3,4%). Em relação aos alimentos consumidos no lanche, 16 (54,4%)
crianças tomam suco, 15 (51%) comem frutas, 8 (27,2%) ainda estão em
aleitamento materno, 7 (23,8%) das crianças lancham biscoitos, 3 (10,2%) comem
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mingau, 2 (6,8) se alimentam de sanduíche, e 1 (3,4) na hora do lanche come
xilitos.

No almoço os alimentos mais consumidos são o arroz, feijão e

carne, cerca de 10 (34,0%) das crianças fazem essa refeição, outras 9 (30,6%)
associam a alimentação com frango, 9 (30,6%) estão no aleitamento materno, 6
(20,4%) comem salada, 5 (17,0%) associam na refeição o peixe, 5 (17,0%)
consomem alimentos industrializados, 1 (3,4%) toma sopa, e uma (3,4%) criança
toma vitamina. E no jantar a maior parte das crianças tomam o mingau, sendo 14
(47,6%) delas. 12 (40,8%) continuam no aleitamento materno, 9 (30,6%) crianças
tomam sopa, 1 (3,4%) consume vitamina, e 1 (3,4%) come sanduíche. A partir da
tabela acima podemos perceber o quanto as crianças estão se alimentando de
forma errada, tendo em vista estarem incluídos nesses alimentos produtos
industrializados, alimentos ricos em gorduras e corantes como os xilitos, entre
outros. Conclusão: O estudo sobre os fatores de risco para a obesidade infantil é
de extrema importância, tendo em vista ser a prevenção a principal forma de
evitar esse grave problema de saúde pública e que cresce cada dia mais. Sendo
assim a realização de orientações sobre alimentações saudáveis são importantes
na promoção de saúde, em todas as fases do crescimento da criança, pois
também se configura como uma estratégia para melhorar os hábitos alimentares.
Referências: 1- FERNANDES, R..A, VARGAS, S.A. O cuidado de enfermagem
na obesidade infantil. Revista Meio Ambiente Saúde. V.2, n.1, p.273-281, 2007
2- ARAÚJO, M.F.M; et al. O papel ineficaz na gênese da obesidade infantil. Um
aspecto para investigação de enfermagem. Acta Paulista de Enfermagem, V.19,
n.4, p.450-455, 2006. 3 - NOVAES, J.F; et al; Efeitos a curto e longo prazo do
aleitamento materno na saúde infantil. Nutriere: Revista Sociedade Brasileira
Alimentação e Nutrição. V.34, n.2, p.139-460. 2009.
Descritores: Criança; Obesidade; Enfermagem.
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ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS
NA INFÂNCIA: CARACTERIZAÇÃO DAS CRIANÇAS VÍTIMAS DE
ACIDENTE.
Autores
Prazeres JML, Borges LS, Morais KM, Vasconcelos DP, Albuquerque IMN,
MACHADO, FKM
Resumo
INTRODUÇÃO A Organização Mundial de Saúde (OMS) define acidente como
um acontecimento independente da vontade humana, desencadeado pela ação
repentina e rápida de uma causa externa, produtora ou não de lesão corporal e/ou
mental1. Apesar de os acidentes atingirem pessoas de toda faixa etária, sexo,
raça, classe socioeconômica, nota-se um índice elevado destes, ocorridos com
crianças de 0 a 14 anos. Em média, dois terços de todos os acidentes com
crianças ocorrem dentro de casa e a maioria poderia ter sido evitada. É oportuno
salientar que não é de surpreender que a maior parte dos acidentes ocorra no
domicílio, haja vista o grande período que as crianças pequenas permanecem no
mesmo ou em seus limites. Isso exige que os responsáveis pelas crianças
tenham conhecimento dos riscos do ambiente, tomando medidas para evitá-los2.
Neste sentido é importantíssimo conhecer fatores envolvidos nesta problemática,
para que se possa intervir por meio da prevenção de acidentes e agravos a saúde
infantil. É neste contexto que os profissionais de saúde entram como peça
fundamental nesse cuidado, prestando assistência integral a estes pequenos,
sendo a enfermagem profissional capaz de realizar ações de promoção da saúde
também com os familiares, identificando suas necessidades e planejando as
intervenções que melhor atendam aos problemas definidos. Diante do exposto,
formulou-se a seguinte indagação: Quais são os fatores que compõem a
caracterização das vítimas de acidentes domésticos que os profissionais da
saúde precisam saber para aperfeiçoar sua prática no cuidado integral a criança?
OBJETIVO Caracterizar crianças vítimas de acidentes domésticos atendidas em
um Hospital de Ensino no interior do Ceará, para um melhor cuidado de
enfermagem na prevenção destes. MÉTODOS Esse estudo é um recorte de uma
pesquisa intitulada: Educação em Saúde: prevenção de acidentes domésticos na
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infância. Apresenta tipologia descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa,
no qual se caracterizou as crianças vítimas de acidentes domésticos, que deram
entrada no serviço de Emergência Pediátrica de um Hospital de Ensino do interior
do Ceará. Os sujeitos da pesquisa foram 15 crianças com seus respectivos
acompanhantes que deram anuência ao estudo por meio do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido no mês de setembro de 2010. Utilizou-se
como critério de exclusão: os atendimentos que não eram enquadrados como
domésticos; acompanhantes que não apresentaram parentesco com a criança e
os que mesmo sendo familiar não morassem com a mesma. A obtenção das
informações realizou-se por meio de uma entrevista semi-estruturada. Convém
ressaltar que essa pesquisa foi realizada em consonância com os princípios
bioéticos da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovada
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual Vale do Acaraú –
UVA na Cidade de Sobral - CE, com número de protocolo 860. RESULTADOS E
DISCUSSÃO Dentre os quinze casos encontrados, sete crianças eram da faixa
etária de 1 a 3 anos, seguidos da fase de lactância (29 dias até 1 ano), cinco
crianças, foram os casos que predominaram no serviço de emergência pediátrica.
Fato explicado porque no segundo ao terceiro ano de vida a criança adquire
rápida e progressiva capacidade de se mover e se comunicar, sua capacidade
motora aumenta, isso a leva a realizar atos que não têm condições de realizar
com segurança, levando-a assim a maiores riscos3. Este estudo revelou uma
prevalência nos atendimentos de crianças do sexo masculino sobre o feminino, no
qual dos quinze atendimentos, nove eram meninos. O predomínio do sexo
masculino entre as vítimas de acidentes ou violências tem sido constantemente
discutido. Na infância, a preponderância do sexo masculino entre as vítimas
desses eventos justifica-se, provavelmente, pelos diferentes comportamentos de
cada sexo e por fatores culturais, que determinam maior liberdade aos meninos e,
em contrapartida, maior vigilância sobre as meninas. Na pesquisa, podemos
perceber uma prevalência no número de quedas. Das quinze entrevistas,
evidenciamos oito casos de quedas, em detrimento a ocorrência de Traumatismo
Crânioencefálico - TCE (dois casos), queimadura, corpo estranho, perfuração de
partes moles, politraumatizado e mordedura de cachorro, correspondendo um
caso cada. No Brasil a principal causa de morte dos 5 aos 19 anos são as causas
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externas. Sendo assim, os traumatismos são representados principalmente por
quedas, são a maior parte dos atendimentos de emergências por acidentes. O
TCE é o mais prevalente nas crianças abaixo de cinco anos de idade, em especial
em menores de um ano4. Outra evidência constatada é que a maioria dos casos
atendidos no serviço de emergência aconteceu no quarto da família, seguidos de
quintal, cozinha e sala com três casos e um na garagem. A cartilha elaborada por
Organização Não-Governamental (ONG) denominada “Criança Segura” traz
algumas dicas de prevenção para os diversos ambientes da casa. Ela cita que o
quarto, onde ocorreram mais acidentes no estudo, deve-se ter mais cuidado com
os brinquedos e os berços, orienta os pais na compra de brinquedos adequados e
na segurança dos berços, prevenindo assim quedas. Os principais pontos de risco
no quarto das crianças, suas medidas de prevenção, em relação à largura da
cama, iluminação do ambiente e a presença de objetos dentro do cômodo são
fundamentais para um ambiente seguro3. De modo geral, nota-se que o ambiente
doméstico está, cada vez mais, sendo atingido pelo desenvolvimento de
tecnologias, tornando a maioria das situações altamente perigosas para as
crianças, devido à sua característica de ser um centro de atividades diárias para a
família. Refletindo sobre a necessidade de mudar essa realidade, o enfermeiro
torna-se o ator principal do processo de mudança. É de fundamental importância
que a enfermagem encontre estratégias que possam está agindo diretamente na
diminuição desses tipos de acidente, se engajar na realização da educação em
saúde com todos os sujeitos alvos do seu cuidado, não somente para estreitar os
laços profissional-cuidador, mas com o objetivo de melhorar a assistência
prestada a criança e prevenir estes agravos a saúde, como no caso dos acidentes
domésticos na infância. Acredita-se que a prevenção vai além da ótica
epidemiológica, pois nesta pode deixar de se considerar comportamentos,
subjetividades e necessidades individuais, familiares e sociais. Neste contexto há
de se levar em conta a diversidade dos modos de vida, a variabilidade dos fatores
envolvidos e a importância dada à saúde pelos atores. Compartilhar saberes com
famílias e profissionais da saúde permite ir além da identificação das
responsabilidades pelo acidente, busca-se incorporar formas educativas em
saúde, sensatas e participativas5. Desta forma, realizar prevenção de acidentes
domésticos com ênfase na família é uma prática educativa, mas acima de tudo,
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uma prática de cuidado transformadora em saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS As
características encontradas nas crianças vítimas dos acidentes, quer seja idade,
sexo, acidentes mais freqüentes ou local de ocorrência, servem para que família e
profissionais da saúde fiquem alerta de que os acidentes domésticos são uma
realidade que não deve ser negligenciada, pois pode acarretar morbi-mortalidade
em crianças, dependendo da gravidade da ocorrência. Por esse motivo faz-se
necessária a implantação de atividades voltadas para a prevenção desses
agravos e promoção da saúde das crianças, sendo indispensável, para tanto, o
engajamento dos profissionais de saúde para o desenvolvimento de ações
educativas a cerca da temática, para que assim a sociedade reflita mais sobre a
necessidade de adotarem um comportamento preventivo para minimizar esses
casos. REFERÊNCIAS 1. Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em
Saúde. Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e
Violências.
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ENFERMEIRO PEDIATRA DIANTE DA SÍNDROME DE
MÜNCHAUSEN POR PROCURAÇÃO
Almeida, EF*
Nogueira, LDA∗*
Vasconcelos, GM***
Aquino, DMC****

Introdução: A Síndrome de Münchausen por procuração (SMP) ou Transtorno
Factício por Procuração (TFM) é um transtorno no qual a ação de simular ou
produzir uma doença física ou psicológica é direcionada a um terceiro, na maioria
dos casos, o (a) filho (a), com o objetivo de obter atenção da equipe médica. É uma
forma de violência pouco conhecida contra crianças e também pouco diagnosticada
no Brasil ¹. Esta síndrome afeta não só a dupla mãe-filho, mas toda a família e com
o aparecimento de sinais e sintomas reais a situação se torna ainda mais grave. Karl
Friedrich Hieronymus, o Barão de Münchausen (1720-1797), é um personagem
histórico alemão, que foi oficial a soldo dos russos e combateu os turcos, conforme
os escritos de Rapse e Bürger ¹. Depois das batalhas, de volta á sua terra, o Barão
de Münchausen divertia-se contando aos seus amigos as mais inverossímeis e
absurdas aventuras de guerra e de caça. Por isso, também tornou-se conhecido
como o “Barão das Mentiras”. A doença recebeu o nome de Síndrome de
Münchausen, pois assim como o Barão de Münchausen, os pacientes também são
“peregrinos”, sempre de hospital em hospital, narrando suas histórias sobre

* Aluna do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão/UFMA, integrante da monitoria de semiologia do
Departamento de Enfermagem.
E- mail: evellynfalmeida@gmail.com
Telefone 87383774

**Aluna do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão/UFMA, membro do Grupo Estudo e Pesquisa em
Saúde da Família da Criança e do Adolescente.
***Aluna do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão/UFMA
**** Enfermeira, Doutorado em Patologia Humana pela Universidade Federal da Bahia, docente do Departamento de
Enfermagem-UFMA.
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doenças, e inventando sintomas para captar a atenção da equipe de saúde. A
Síndrome de Münchausen por Procuração (SMP) é uma variação da Síndrome de
Münchausen, descrita em 1951 por Richard Alcin John Asher (1912-1969) ¹. Ele
descrevia que os indivíduos portadores dessa síndrome produziam intencionalmente
sinais clínicos ou fingiam doenças para receber atendimento médico freqüente,
sendo submetidos a uma série de intervenções médicas, que vão de hospitalizações
até métodos mais invasivos, como cirurgias. Asher identificou três tipos: abdome
agudo, o mais freqüente, hemorrágico e neurológico. A Síndrome de Münchausen foi
considerada dentro da Pediatria somente em 1977, quando Richard Meadow, um
pediatra britânico descreveu a síndrome como Síndrome de Münchausen por
Procuração, sendo esta uma condição em que a criança apresenta sinais clínicos,
produzidos pelos pais, resultando em procedimentos médicos desnecessários. O
termo Síndrome de Münchausen por Procuração (SMP) foi usado para descrever o
abuso infantil, de idosos e de deficientes mentais e físicos ².Na Classificação de
Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10 a Síndrome de Münchausen
está classificada dentro dos transtornos factícios (manejo). Na quarta edição do
Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais - DSM-IV, a SMP é
encontrada sob o título de Transtorno Factício por Procuração (3). A grande maioria
dos estudos científicos acerca da SMP foram originados e publicados em países
industrializados e de língua inglesa. Escritores ingleses iniciaram estudos de casos
da década de 70 e somente 10 anos depois apareceram os primeiros trabalhos de
revisão bibliográfica. Diante da escassez de estudos sobre essa síndrome, tornou-se
de suma importância estudar essa temática, afim de oferecer subsídios a equipe de
Enfermagem para que possa detectar este abuso infantil, uma vez que o enfermeiro
pela dinâmica do seu trabalho está em contato direto com essas crianças e seus
perpetradores. Desta forma, quais as conseqüências que a síndrome traz a criança
e o papel do enfermeiro diante desta? Objetivo: Realizar um levantamento
bibliográfico acerca da Síndrome de Münchausen Por Procuração, ressaltando a
necessidade de estudos acerca desta. Metodologia: Foram realizadas consultas a
base de dados eletrônicos tais, como: Scielo, Google Acadêmico, utilizou-se 3
artigos, tanto nacionais quanto internacionais que tratam de estudos recentes sobre
o assunto contendo dados estatísticos. Este estudo ocorreu no período de julho a
agosto. Utilizaram-se os descritores Enfermeiro Pediatra, Síndrome de Münchausen
e Cuidado em enfermagem. Resultados: Para Schreier (2000, 2004), a dificuldade
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encontrada diante desta síndrome é em detectá-la, principalmente diante dos
sintomas psíquicos, uma vez que os perpetradores em geral possuem um
conhecimento aprofundado em saúde mental. Em contra partida Awadallah et al
(2005), alertam a equipe de enfermagem para a observação do comportamento da
criança na unidade hospitalar e citam algumas estratégias que classificam como
“sinais de alerta” para auxiliar no diagnóstico tais como: uma doença incomum ou
reclamação sintomática que não pode ser totalmente substanciada apesar de
múltiplas consultas prévias, doença que falha em responder ao tratamento
adequado, e o fato da criança parecer bem adequada a situação ¹. Ressaltam ainda
que a equipe, muitas vezes, pode acabar reforçando ou permitindo o abuso, mesmo
sem consciência ou intenção, pela continuidade de um diagnóstico e tratamento
mágico. As vítimas em geral são crianças em idade pré-escolar, mas há registros em
recém-nascidos, adolescentes e adultos. Nos casos em que a vítima tem idade mais
avançada, os autores defendem a possibilidade dos mesmos na produção dos sinais
e sintomas, assim como na pseudologia fantástica. Nesse caso, um estudo realizado
no Hospital de Cleveland baseado na revisão de casos de crianças com seis anos
ou mais, demonstrou ser comum a colusão da vítima com o perpetrador, sendo difícil
saber se a vítima auxilia o agressor a manter a sintomatologia fictícia ou se é apta a
reconhecer a falsificação. Garrote et al, (2008) expõem que os sinais e sintomas
mais comuns efetuados nas crianças são: convulsões, sangramentos, depressão do
sistema nervoso central, diarréia, apnéia, vômitos, febre, exantema, aumentando a
gravidade da situação quando a criança apresenta dois ou mais sintomas2. Entre os
sintomas psicológicos apontados por Gattaz et al, (2000) são psicoses,
personalidade múltipla, transtorno de déficit de atenção, epilepsia, síndrome de
Tourette e autismo, embora não muito comuns tanto quanto os físicos, mas que
também geram transtornos à criança. A prioridade no cuidado é sempre da criança,
porém a sistemática depende de cada instituição. Nas publicações analisadas,
constatou-se algumas ações que auxiliam no cuidado à essas crianças como:
organização de uma equipe multidisciplinar (composta por enfermeiros, médicos,
assistentes sociais, psiquiatras, psicólogos e em alguns casos, advogados), para
elaborarem uma assistência focada não só na criança como também no perpetrador;
o enfermeiro como cuidador direto, pode tentar uma aproximação com o
perpetrador, de forma coerente, sem acusações e de preferência com outro membro
da família, expondo o assunto como uma relação mãe-filho com interferências na
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saúde da criança. Conclusão: Em virtude dos poucos estudos a respeito da
Síndrome de Münchausen por Procuração, fica evidente a necessidade dos
profissionais de saúde, em especial o enfermeiro, encontrar subsídios para conhecer
e diagnosticar precocemente esta forma de violência infantil. Este é de fundamental
importância, pois na sua dinâmica de trabalho pode perceber que os sinais e
sintomas não cessam e mudam constantemente sem co-relação entre eles, o
histórico de internações também é um indício, além de observar o comportamento
do cuidador perante a equipe e a vítima. Em decorrência do seu cuidado ser direto
tanto com as vítimas e perpetradores, lhes dão a oportunidade de identificar
precocemente os maltratos, e realizar intervenção breve para ambos. Pelo fato do
diagnóstico ser difícil, principalmente quando o cuidador é a mãe, é fundamental que
o profissional esteja preparado para reconhecer precocemente a síndrome.
Referências:
1. Braga, MS. Um estudo teórico sobre a Síndrome de Münchausen Por Procuração.
Monografia apresentada como exigência parcial do Curso de Especialização em
Psicologia Clínica- Ênfase em Infância e Família, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, instituto de Psicologia, 2007.
2. Prussiano, VB. Síndrome de Münchausen Por Procuração: implicações para o
cuidado de enfermagem. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de
Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009.
3. Gattaz WF, et al. Síndrome de Münchausen: Diagnóstico e Manejo. Rev. Assoc.
Med. Bras. 2003; 49(2): 220-4, 2002.
DeCS
Enfermeiro Pediatra, Síndrome de Münchausen e Cuidado em enfermagem.
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ENSINANDO E APRENDENDO A AMAR: COMO CUIDAR DE
LACTENTES CRÔNICOS EM UMA UTI NEONATAL?
Maciel JKS,1 Cabeça LPF,2 Cordeiro LM,3 Lima ACV,4 Roza TKS5.

INTRODUÇÃO Muito se discute atualmente sobre tecnologias de cuidados em
saúde, tecnologias estas que abrangem não só os aspectos de avanço e
melhoria de equipamentos de saúde, a chamada tecnologia dura, mas também
aperfeiçoamento do cuidado em si e das relações que o envolve (tecnologia
leve). Isto tem auxiliado na melhoria da qualidade da assistência prestada aos
pacientes e também na diminuição da morbi-mortalidade, no ambiente
hospitalar especialmente nas UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Por outro
lado, isto contribui para a manutenção de pacientes com doenças crônicas por
um longo período nos hospitais. Nas UTI Neonatais não é diferente, geralmente
os prematuros extremos são muito manipulados e expostos a vários
procedimentos invasivos o que favorece, associado a sua condição clínica e
outros fatores, a instalação de doenças crônicas. Lidar com um RN
independente do diagnóstico médico deve envolver aspectos de humanização
que representa um conjunto de iniciativas que envolvam a melhor tecnologia
disponível com promoção de acolhimento, respeito ético e cultural, além dos
espaços de trabalho favoráveis a execução das atividades e a satisfação dos
profissionais de saúde e usuários. A equipe de saúde da UTI Neonatal do

1

Enfermeira Especialista em Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente pela
Universidade Federal do Maranhão, Especialista em Educação Profissional na Área da Saúde:
Enfermagem pela Fundação Oswaldo Cruz. Enfermeira assistencialista da UTI Neonatal do
Hospital Universitário Unidade Materno Infantil de São Luís-MA.
2
Enfermeira Especialista em Enfermagem Neonatal pelo Instituto Fernandes FigueiraFundação Oswaldo Cruz, Docente do Centro Universitário do Maranhão-UNICEUMA.
Enfermeira assistencialista da UTI Neonatal do Hospital Universitário Unidade Materno Infantil
de São Luís-MA.
3
Enfermeira, Especialista em Terapia Intensiva pela Universidade Federal do MaranhãoUFMA. Enfermeira assistencialista da UTI Neonatal do Hospital Universitário Unidade Materno
Infantil de São Luís-MA. Enfermeira assistencialista da UTI Neonatal da Maternidade Benedito
Leite de São Luís-MA.
4
Enfermeira, Especializanda em Enfermagem Obstétrica e Neonatal pelo Centro Universitário
do Maranhão–UNICEUMA. Enfermeira Escolar do Centro de Ensino de Educação Especial
Helena Antipoff de São Luís-MA.
5
Graduanda em Enfermagem pelo Centro Universitário do Maranhão-UNICEUMA.
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Hospital Universitário Unidade Materno Infantil tem acompanhado estas
transformações

inerentes

aos

cuidados

e

avanços

tecnológicos

questionando-se, algumas vezes, sobre como e o que fazer diante de lactentes
crônicos, especialmente, quando se trata de paralisados cerebrais (PC)
dependentes do oxigênio, RNs anencéfalos, sindrômicos graves ou com outras
patologias sem perspectiva de vida ou melhora da mesma. Tivemos a
experiência de cuidar de um RN que se tornou PC e morreu prestes a
completar um ano de vida; um outro lactente PC em que os pais pediram à
equipe médica para desligar os aparelhos, mas depois ainda pudemos
presenciar o pai cuidando e autorizando a gastrostomia que tanto havia
relutado. Casos como o do lactente hidrocéfalo, com megacólon que também
se tornou neuropata e foi desacreditado pela equipe médica, mas que pela
perseverança e fé da mãe foi capaz de desenvolver um vínculo enorme com a
equipe e de sair da UTI para o lar. Outro caso diz respeito a uma criança
neuropata decorrente de uma anóxia grave que acabou por repercutir na
separação dos pais, mas a mãe se manteve firme nos cuidados prestados a
mesma e ela já teve alta da unidade há alguns anos. Recentemente vivemos
um caso de dedicação intensa dos pais, principalmente da mãe, que contribui,
aos nossos olhos, para a manutenção da sobrevida de uma criança com
osteogênese imperfeita dependente de oxigênio. São cuidados diários da mãe
que envolvem muita dedicação e amor. O que se percebe por trás destes
casos é a mudança do comportamento da equipe, especialmente de
enfermagem, diante dos casos crônicos. Antes ouvia-se falar expressões do
tipo: “Oh! Meu Deus até quando este bêbe vai ficar por aqui?”, “É muito
sofrimento! Quando vai acabar?” ou “Não podemos fazer nada para ele
melhorar!”, mas agora vê-se claramente como a presença dos pais e seu
empenho, em alguns dos casos, é importante não só para as crianças nestas
condições que lutam pela vida, mas também ajudam a desenvolver na equipe
aspectos das necessidades sócio-emocionais da família, como a empatia, a
solidariedade, o respeito e o amor que fazem parte do processo de cuidar do
outro. Não se quer afirmar que pais ausentes ou aqueles pouco envolvidos com
a criança repercutam na ausência de cuidados, mas o próprio quadro clínico,
sem condições de melhora provocam uma tristeza, desânimo e sofrimento ao
cuidar, chegando a alguns casos a não querer cuidar por se sentir mal. Será
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empatia “em excesso”? Ou a falta de conhecimento ou assimilação que o
cuidar vai além da promoção do bem-estar e manutenção da vida com
dignidade? Ou será que crianças em condições crônicas não merecem viver?
O sofrimento ou dor é maior nelas próprias ou nos pais/família ou na equipe?
São questões que permeiam o nosso cuidado, mas que devem ser trabalhadas
em equipe para que possamos crescer em conhecimentos e assim
aprimorarmos nossa maior ferramenta tecnológica: o amor. Não um amor
condicional, piegas, mas o amor racional, capaz de falar como e por que esta
fazendo. Capaz de inovar, de crescer e permitir que o outro também cresça.
OBJETIVO Descrever as experiências vividas pela equipe de enfermagem no
cuidado com lactentes crônicos na UTI Neonatal de um Hospital Universitário
de São Luís-MA. METODOLOGIA Este estudo consiste em um relato de
experiência vivenciado pelas enfermeiras assistenciais da UTI Neonatal de um
Hospital Universitário, durante o período de janeiro de 2004 a agosto de 2011,
diante de questões observadas e relacionadas ao cuidado de lactentes em
condição crônica. CONCLUSÃO O processo de cuidar em condição crônica
ultrapassa o conhecimento transmitido durante a formação acadêmica. É
preciso sim, acompanhar a crescente inovação tecnológica, apropriar-se dela e
aprimorar as posturas humanísticas do cuidado. Se comprometer com o outro e
com a família de forma integral, pode ser um dos primeiros passos a ser
tomado, independente da condição clínica em que se encontra o RN ou
lactente. Sabemos que não cabe a nós decidir quando este lactente não estará
mais sob os nossos cuidados, mas é preciso promover diariamente um cuidado
integral e humanizado junto ao mesmo e sua família, livre dos riscos de
imperícia, imprudência e negligencia que podemos estar gerando a estes
sujeitos. Trabalhar com amor com certeza faz diferença seja para nós
profissionais ou para a família e muito mais ainda para estes seres que nos tem
ensinado a cada dia como cuidar diferente.

REFERÊNCIAS
1 DESLANDES, F. S. Análise do discurso oficial sobre humanização da
assistência hospitalar. Ciência e Saúde Coletiva. V. 9, n. 1, p. 7-14, 2004.
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http://www.scielo.br/pdf/rlae/v7n5/13515.pdfAcesso Acesso em 29 ago. 2011.
3 REICHERT, A. P. S.; LINS, R. N. P.; COLLET, N. Humanização do cuidado
da UTI Neonatal. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 09, n. 01, p. 200 213, 2007 . Disponível em http://www.fen.ufg.br/revista/v9/n1/v9n1a16.htm .
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RELATO DE EXPERIÊNCIA
ENSINANDO MÃES DE UM BAIRRO NA ZONA RURAL DE SÃO
LUIS A VERIFICAR TEMPERATURA AXILAR EM CRIANÇAS

*1 Abreu KDB
*2 Abreu JER
*3 Santos LC
*4 Rocha TPO
*5 Moreira TM

Introdução: Febre é definida como uma elevação da temperatura corporal
acima do normal. Geralmente é causada por infecção, mas pode estar
associada

com

um

número

de

condições

imunológicas,

neoplásicas,

hereditárias, metabólicas e tóxicas. Anorexia, mal-estar, mialgias, cefaléias e
outros sintomas sistémicos com frequência acompanham a febre. A febre tem a
utilidade de servir como sinal de alerta, e estima-se que 20% a 30% das
consultas pediátricas têm a febre como queixa única preponderante. A febre é
geralmente causada por infecções virais ou bacterianas., ao contrário da
hipertermia que geralmente resulta da dissipação insuficiente de calor frente a
uma elevada produção como na prática de atividade física intensa, na
exposição

solar

prolongada

ou

nos

defeitos

da

termorregulaçao

hipotalâmica.Existem várias causas para a febre. São denominados pirógenos
endógenos todos aqueles agentes capazes de desencadear febre e podem ser
divididos em infecciosos: vírus, bactérias, fungos, assim como endotoxinas ou
exotoxinas bacterianas, e não ínfecciosos, tais como; complexos antígenoanticorpo e outros antigenos resultantes da destruição celular no organismo,
onde pode ser observada como exemplo, a reabsorção de hematomas e
necroses tumorais. Existem fatores que podem afetar e a temperatura corporal
e não estão associados a doenças como: atividade, refeição, sexo, idade, hora
do dia e umidade e temperatura do ambiente. Desse modo, não se pode falar
numa temperatura normal, rnas numa faixa normal e em limites superiores da
normalidade. A temperatura corporal varia de acordo com o sítio anatómico,
com diferentes níveis para reto, cavidade oral, axila, artéria temporal,
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membrana timpânica., região umbilical, inguinal e pele em contato com o leito.
A temperatura axilar normal varia de 36,5° C pela m anhã a 37,2° C à tarde; a
temperatura bucal é aproximadamente 0,5°C a mais do que a axilar, e a retal
0,8 a 1°C maior que a axilar, ou seja, 37,8° C, pod endo atingir até 38,5° C.
Assim, pode-se definir febre como a temperatura axilar acima de 37,2° C, ou
retal acima de 38° C..As taxas de produção e de per da de calor devem ser
delicadamente balanceadas, para manter a temperatura interna do corpo, que é
bastante constante (37 a 37,2° C). O ajuste fino é conseguido, em temperaturas
ambientais normais, pelo sistema nervoso autônomo, que faz variar o fluxo de
sangue e, consequentemeste, a quantidade de perda de calor na superfície do
corpo, enquanto que o ajuste grosseiro é feito quer pela via aferente motora
autónoma, quer pela somática, que produzem respectivamente sudorese e
tremores.Existem diversos sítios para aferição da temperatura corporal,
como: axila, pele, sublingual, reto e timpânico. Estes sítios estão definidos a
seguir:Axila:Esse sítio de aferição da febre é seguro, de fácil acesso e
razoavelmente confortável, porém requer supervisão durante a aferição e
requer mais tempo que a região do reto e a região sublingual. Além disso, a
temperatura na axila é mais sujeita a interferências que comprometem sua
acurácia. No início da febre, quando ocorre vasoconstricção periférica intensa, a
temperatura da pele pode ser fria mesmo quando a temperatura central
aument.Sublingual:Geralmente utilizado em crianças maiores que cinco anos
de idade. É menos afetado pela temperatura do ambiente e é rnais acurado que
o sítio da axila, É de fácil acesso. As desvantagens da aferição sublingual
incluem a cooperação da criança e por isso não deve ser usado em crianças
menores de cinco anos, com deficiência de desenvolvimento, em coma ou
intubada. Banhos quentes, exercícios, líquidos quentes e frios e respiração
bucal influenciam os resultados. Pode ocorrer laceração oral e infecção cruzada
boca a boca.Reto:A temperatura retal tem sido vista como um método padrão
ouro para medida da temperatura corporal. Este sítio não é influenciado pela
temperatura ambiental e não existe limite de idade para seu uso. As
desvantagens do seu uso estão no perigo para crianças pequenas e por ser
traumatizante, para crianças maiores. O procedimento de aferição pode causar
desconforto e doloroso para pacientes com infecção ou irritação perirretal. O
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sítio não é higiénico e por isso não deve ser utilizado em pacientes
neutropênicos ou com outro grau de imunodeficiência. Pode ocorrer perfuração
retal

com

seu

uso

incorreto.Métodos

de

Aferição

da

Temperatura

Corporal:Instrumentos O instrumento ideal para a aferição da temperatura
deve, com precisão, refletir a temperatura corporal central em todos os grupos
etários, ser conveniente, fácil e confortável para ser usado pelo paciente e pelo
aferidor, sem causar embaraço. Deve dar resultados rápidos, não causar
infecção cruzada, não ser influenciado pela temperatura do ambiente, ser
seguro e ser custo-efetivo. No caso de termómetros, mesmo os novos, devem
ser calibrados. Categorização da Febre: Normotermia: 36,0 ° C a 37°;
Hipotermia: Abaixo de 36,C; Temperaturas subfebris: 37,0 ° C a 37,5 ° C; Febre
baixa: 37,5°C a 38,5° C; Febre Moderada: 38,5° C a 39,5" C; Febre Alta: 39,5° C a
40,5° C; Febre muito alta (hiperpirexia): Acima de 40,5° C. Objetivos: Ensinar as
mães da Vila Nova República a verificar a temperatura axilar em Crianças.
Metodologia: estudo tipo relato de experiência de curso desenvolvido pela PLAN
e Estratégia Saúde da Família desenvolvido na BR, bairro da Vila Nova República
no Centro de Saúde José Ribamar Frazão Corrêa em São Luís-MA. Plan é uma
organização não-governamental de origem inglesa, ativa há mais de 70 anos.
Sem qualquer vinculação política ou religiosa e sem fins lucrativos, está voltada
para a defesa dos direitos da infância, conforme expressos na Convenção dos
Direitos da Criança, da Organização das Nações Unidas. Trabalha por sua
proteção contra a violência e abusos de todo tipo, contra a pobreza, a
desigualdade e a degradação do meio ambiente e por sua boa alimentação,
saúde e educação. A Plan parte do princípio de que assegurar o direito de
crianças e adolescentes é um dever e não uma escolha. Para isso, capacita as
comunidades a fazer valer esses direitos. Atualmente, está presente em mais de
60 países, atende cerca de 1,5 milhão de crianças em seus projetos e possui
aproximadamente 1 milhão de doadores. No Brasil desde 1997, a Plan possui,
hoje, mais de 50 projetos que atendem aproximadamente 75 mil crianças e
adolescentes, trabalha para conseguir melhorias duradouras na qualidade de vida
das crianças menos favorecidas de países em via de desenvolvimento, por meio
de processos que unam as pessoas de diversas culturas e acrescentem
significado e valor às suas vidas.Em São Luís possui projetos na zona rural com
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crianças em um total de 10 projetos e várias atividades desenvolvidas. Dentre as
atividades desenvolvidas estão: cursos para mães sobre amamentação, cursos
sobre violência doméstica, nutrição adequada de crianças e adolescentes e curso
sobre como verificar temperatura corporal para mães. Os cursos foram
ministrados pelos enfermeiros da estratégia saúde da família no turno vespertino,
no centro de saúde José Ribamar Frazão Corrêa no bairro da Nova República,
com reuniões mensais com grupos de 60 mães durante 1 ano no período de
janeiro a dezembro de 2010. Nos primeiros 6 meses foram treinadas 30 mâes e
nos 6 meses subseqüentes as outras 30 mães. Foram fornecidos 60 termômetros
pela PLAN para as mães e utilizados também pelos Enfermeiros da estratégia
saúde da família do Centro de Saúde gravuras, folders e informações sobre ações
que poderão ser desenvolvidas pelas mães no momento da febre tais como:
colocar roupas bem leves na criança ;oferecer bastante líquido ;procurar o médico
se a febre durar mais de 3 dias ;procurar o médico se a criança estiver com uma
aparência muito ruim ;Nos casos em que a temperatura está mais alta, entre 38,5
e 40 graus, as mães foram orientadas a dar medicação para febre, como
acetoaminofen (Tylenol), nas doses indicadas pelo peso da criança ;se a febre
durar mais de 24 horas, procurar o médico ou o posta de saúde. Ao término do
ano foram treinadas 60 mâes, que fizeram avaliações com dinâmicas e foram
contatadas aptos na verificação da temperatura. Conclusão: A verificação da
temperatura corporal foi apreendida por 100% das mães e se tornou
indispensável no manejo e tratamento das febres para esta população em
crianças. Referências: Chaud MN, Peterlini MAS, Harada MJCS, Pereira SR. O
cotidiano da prática de enfermagem pediátrica. São Paulo: Atheneu; 1999. p.
89-91. Angerami ELS. Estudo da temperatura corporal, medida na axila para
estabelecer limites da classificação do normal, em colegiais do sexo
feminino. Rev Bras Enferm. 1971; 24(1/2): 17-26. Mamede MV, Carvalho EC,
Cunha AMP. Técnicas de enfermagem. São Paulo: Savier; 1981. p. 50-63.

*1—Enfermeira Especialista em Saúde da Família
*2—Enfermeira Mestre em Saúde e Ambiente e Preceptora do PET Saúde da
FAmília--- Relatora
*3---Acadêmico do 2. Período de Enfermagem
*4 Enfermeira Mestranda em Ciências daSaúde
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*5---Acadêmica do 6. Período de enfermagem E bolsista do PET-Saúde da
Família
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ENSINO DO MANEJO DE DIALISE PERITONEAL PARA MÃES DE
CRIANÇAS RENAIS CRÔNICAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Kobayashi CT*, Pettengill MAM**

Introdução: a condição crônica de saúde da criança é um elemento
desencadeador do sentimento de vulnerabilidade da família, caracterizada por
ameaça a sua autonomia, sob pressão da doença, da própria família e da equipe
de saúde. Nesta situação a família tem de se adaptar para o enfrentamento de
uma nova dinâmica

(1)

. As famílias dos pacientes em condições de cronicidade

têm de enfrentar situações que podem se instalar de maneira gradativa ou
abrupta, com todos os distúrbios físicos e psicossociais manifestados pela
criança, como retardo do crescimento, na maturação sexual, restrições
alimentares, medicamentos, mudanças no brincar, interrupções das atividades
diárias, temor quanto à infecção, progressão da doença e morte

(2)

, e ainda,

prepararem-se para o manejo de uma tecnologia de suporte que garanta sua
sobrevivência. Trata-se, portanto de um tempo difícil para a família que se
percebe tendo de modificar seus planos para atender novas demandas. De
acordo com a filosofia do Cuidado Centrado no Paciente e Família, a equipe de
saúde deve cuidar tendo como pressupostos a manutenção da dignidade e
respeito com a criança e família, exercendo uma prática colaborativa, com
parceria no cuidado e oferecendo informações compartilhadas, de maneira que a
família se torne empoderada para o enfrentamento dessa situação (3). Destaca-se
a importância estratégica do conceito de empoderamento, definido como o
processo através do qual as pessoas ou as comunidades adquirem maior controle
sobre as decisões e ações que afetam sua saúde. Empoderar a família significa
entender a experiência de doença na perspectiva da família, sua percepção de
doença, suas necessidades e suas relações, é desenvolver uma relação
terapêutica entre o profissional e a família dando-lhe suporte e fortalecendo-a

(4)

.

Em se tratando da Doença Renal Crônica (DRC), a perda progressiva e
irreversível da função renal, condiciona o paciente a realizar terapias de
substituição desta função na forma de Diálise Peritoneal (DP), Hemodiálise (HMD)
ou Transplante. As principais formas de DP utilizadas pelas crianças e
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adolescentes são a DPAC (Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua), que
representa uma técnica contínua de DP em que a solução dialítica está
continuamente presente na cavidade abdominal, a DPA (Diálise Peritoneal
Automatizada), habitualmente realizada no período noturno, ou seja, um único
processo diário, com conexão à noite e desconexão na manhã seguinte, realizada
por uma máquina cicladora automática. Nesta situação, a família precisa ser
incluída no planejamento do cuidado da criança como facilitadora do processo
terapêutico e para tanto precisa ser preparada para realizar a DPA no domicilio.
Questiona-se como promover a aprendizagem considerando que a família se
encontra sob impacto do diagnóstico; como fortalecer a família nessas
circunstâncias e como promover o ensino do manejo da tecnologia que seja
facilitador da aprendizagem da família. Objetivo: descrever o processo de
aprendizagem do manejo da DPA no domicílio por mães de crianças com DRE a
partir de dois casos clínicos. Relato da experiência: foram acompanhados dois
casos de crianças, com diagnóstico de doença renal crônica secundária a
glomerulosclerose segmentar e focal (GESF), sendo indicado tratamento dialítico
por meio de diálise peritoneal. Em ambos os casos, as crianças foram submetidas
à inserção cirúrgica do cateter de tenckhoff e permaneceram hospitalizadas,
aguardando o envio dos equipamentos e materiais no domicilio e a realização do
treinamento das famílias, as quais foram representadas pelas figuras maternas. O
local do estudo foi a unidade de pediatria clínica de um Hospital Universitário, na
cidade de São Paulo. Caso1: criança de 11 anos, diagnosticada com GESF desde
os nove anos, em tratamento conservador até o momento da internação, quando
evoluiu com insuficiência renal crônica terminal, sendo indicado tratamento
dialítico de emergência. Apresentava edema de membros inferiores, ascite,
redução do volume urinário, aumento de peso e distúrbios hidroeletrolíticos.
Permaneceu internado 80 dias na companhia da mãe. Caso 2: criança préescolar, 5 anos, diagnosticado com GESF ao um ano de idade, o qual também
evoluiu com insuficiência renal crônica terminal, porém já em programação de
diálise peritoneal, cuja mãe já estava sendo treinada para realizar a DPA no
domicílio há um mês. Permaneceu internado por 22 dias, período no qual a mãe
concluiu o treinamento e recebeu o equipamento em casa. Em ambos os casos o
ensino ocorreu em sessões semanais, tendo inicio com aulas teóricas sobre a

1798

intervenção e somente após esse período era iniciado o manejo do equipamento
em aulas com simulação, sem que as mães recebessem qualquer material
explicativo, quer seja escrito ou ilustrativo. Análise da situação: ambas as mães
apresentavam elementos característicos de vulnerabilidade relacionados à
condição de saúde do filho, às interações com a equipe e ao processo de
aprendizagem de uma tecnologia de suporte para a manutenção da função renal.
Desta forma, durante as interações com as famílias observou-se que as mesmas
apresentavam dificuldades no enfrentamento da situação e no processo de
aprendizagem evidenciados por: (1) Sentimentos negativos relacionados ao
tratamento dialítico: a notícia da piora da condição de saúde com falência da
função renal e a indicação da diálise peritoneal, desencadeou sentimentos de
frustração e tristeza pela perda da liberdade da criança. (2) Conflitos com a
equipe de saúde: em ambos os casos, as mães se sentiram desrespeitadas pela
equipe em razão da falta de informação, por não poder participar das tomadas de
decisão, e por se perceberem desconsideradas em sua capacidade de
aprendizagem. (3) Dificuldades de aprendizagem durante o treinamento da DPA:
o enfoque teórico, ausência de um material ilustrativo e a falta de oportunidade de
manuseio do equipamento desde o início
aprendizagem

das

mães.

Intervenções

dificultaram o processo de
realizadas

para

promover

o

empoderamento da família: ouvir a narrativa da família, validar respostas
emocionais, oferecer suporte e informações. Foi elaborado um plano conjunto
com cada mãe para facilitar a aprendizagem do manuseio do equipamento,
empoderando-as para assumir o cuidado do filho no domicílio, seguindo
orientação do modelo dialógico de Freire(5), que parte do contexto sociocultural e
do conhecimento prévio da pessoa. Resultados: a partir das intervenções
realizadas percebeu-se transformação na disposição das mães para o
enfrentamento da situação, mais fortalecidas na capacidade de aprendizagem e
habilitadas para o cuidado no domicílio. A criança percebeu a mudança na atitude
materna com repercussão positiva em seu comportamento, evidenciando a
necessidade de modificação da prática do ensino do manejo da DPA, adotandose um modelo fundamentado nos conceitos de liberdade, humanização,
conscientização, diálogo, cultura, reflexão, crítica e problematização, como o
método dialógico de Freire.

Conclusão: O enfermeiro como educador deve
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promover uma aprendizagem libertadora, contemplando o ser humano em sua
capacidade para aprender, agindo de acordo com princípios humanísticos e éticos
do cuidado. Referências Bibliográficas: 1 - Pettengill MAM, Angelo M.
Vulnerabilidade da família: desenvolvimento do conceito. Rev Latino-am Enferm,
2005; 13(6):982-8. 2- Paula ES, Nascimento LC, Rocha SMM. A influência do
apoio social para o fortalecimento de família com crianças com insuficiência renal
crônica. Rev Latino-am Enfermagem, 2008; 16(4). 3 – Dunn K, Board R. Parents
and technology in the inpatient pediatric setting. A begining model for study.
Pediat. Nurs. 2011; 37(2):75-80. 4 – Moriyama M. Family nursing practice and
education: What is happening in Japan?.J. of Fam Nurs. 2008; 14: 442. 5 – Rubio
EM. Freire: consciência e libertação (a pedagogia perigosa). Rev. da Fac. de
Educação.1997; 23 (1-2).
DeCS: enfermagem pediátrica, família, insuficiência renal crônica.

*Enfermeira. Especialista. Enfermeira assistencial da unidade de internação
pediátrica do Hospital São Paulo- UNIFESP.
**Enfermeira. Docente. Professora adjunta do Departamento de Enfermagem
Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo.B
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EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA: PERCEPÇÃO DE SEU APOIO AO
ALEITAMENTO MATERNO

Moura KR, Wernet M, Pompeu V, Custodio N, Oliveira FFD

Os benefícios do aleitamento materno são amplamente descritos na literatura
(1,2) o que determina ser a promoção e apoio da prática uma prioridade na
agenda das políticas de saúde pública, principalmente naquelas voltadas à saúde
materno-infantil (3). Assim, ações de promoção, apoio e proteção ao mesmo
devem estar presentes nos distintos níveis da atenção à saúde, com especial
ênfase na atenção básica (4). Circunscrita nesse âmbito de atenção à saúde está
a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que deve assumir atividades preventivas
como prioritárias, o que inclui o aleitamento materno. A efetividade da proteção,
promoção e apoio ao mesmo só ocorre quando as intenções e ações nos distintos
níveis de atenção unificam-se, ampliando as repercussões dos esforços e ações.
Focalizando a ESF, a mesma tem um desenho estruturado na equipe
multiprofissional, o que favorece tomada de decisões coletivas frente às distintas
realidades encontradas e amplia as possibilidades e efetividade das intervenções
(5). Considerando a necessidade de apoiar equipes da ESF no desenvolvimento
de seu trabalho e a necessidade de ampliar ações de promoção da prática do
aleitamento materno na atenção básica, o presente estudo objetivou caracterizar
como a equipe da ESF percebe seu processo de proteger, promover e apoiar a
prática do aleitamento materno segundo as recomendações da OMS na fase
perinatal. Intencionou-se ampliar o corpo de conhecimento e compreender o
processo de acompanhamento de famílias desenvolvidas sob os princípios da
estratégia

Saúde

da

Família.

Utilizou-se

como

referencial

teórico

o

Interacionismo Simbólico (IS) e como referencial metodológico a análise de
conteúdo temática, adotando o grupo focal como recurso para a coleta de dados
junto às equipes de saúde da ESF. Os critérios de inclusão adotados foram: ser
membro de uma equipe de saúde da família e aceitar de forma livre e consentida
a participar do estudo. Foram entrevistados 22 profissionais de 2 unidades da
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ESF e a duração total das falas foi de 110 minutos. Os resultados obtidos foram
divididos em três categorias temáticas: “obrigação em favorecer o aleitamento
materno exclusivo”, quando se identifica a forte influência das diretrizes nacionais
e internacionais no acompanhamento das famílias; “autonomia da mãe em aleitar”
a qual retrata a percepção de ser o aleitamento uma prática social e, portanto
dependente da cultura da família; e, “experiência pessoal e prática profissional”
quando a historicidade pessoal e profissional é acionada para as tomadas de
decisão

de

cuidado.

Concluímos

que

as

equipes

desenvolvem

seu

acompanhamento sob a coação das diretrizes para a prática e promoção do
aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida, mas neste processo
cotidiano, passam a compreender que a autonomia de escolha da mãe/família é o
que sustenta a prática do mesmo. Assim, adéquam suas ações de forma a
integrar e respeitar a forma como cada mulher/família e sua comunidade praticam
o aleitamento materno. As equipes julgam-se efetivas na promoção e apoio ao
aleitamento materno e concebem os protocolos internacionais relevantes guias,
os quais necessitam ser incorporados com flexibilidade na prática cotidiana.

Descritores: Aleitamento Materno. Saúde Pública. Educação em Saúde.
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ERROS DE MEDICAÇÃO: REVISÃO DE LITERATURA
Santos EFL 1
Silva WP 2
Introdução A segurança do paciente é entendida como a eliminação de danos e
prevenção de erros no cuidado, quando estes resultam de ações não intencionais
causadas por alguma falha ou problema durante a assistência. Merece por parte
dos Enfermeiros uma atenção crescente a fim de prestar uma assistência com
maior qualidade e um cuidado com mínimo risco. A prática de medicação em uma
organização hospitalar é um sistema complexo, engloba equipe multidisciplinar
(Enfermagem, Farmácia e Medicina) com diversos processos interligados. O uso
de fármacos como parte da terapia a indivíduos que buscam serviços de saúde
envolve basicamente cinco etapas: processo de prescrição, transcrição,
dispensação, administração e monitoramento do paciente em relação aos efeitos
do medicamento. As duas primeiras etapas cabem ao profissional médico, a
dispensação ao farmacêutico e as duas ultimas ao profissional de enfermagem.
Por definição, o erro na medicação é a falha que ocorre em uma ou mais fases.
As injúrias, preveníveis ou não, decorrentes da medicação são classificadas como
eventos ou reações adversas. Um evento adverso ocorre, por exemplo, quando
um

paciente

apresenta

reação

alérgica

ao

medicamento

anteriormente

desconhecida. Entretanto, quando o paciente possui história prévia documentada
e há a administração do fármaco, temos um erro de medicação. Erros podem
acarretar em danos e prejuízos diversos a um paciente: o aumento do tempo de
permanência em uma instituição hospitalar, necessidade de intervenções
diagnósticas e terapêuticas, e conseqüências irreversíveis, como a morte. São
conhecidos como eventos iatrogênicos. A palavra iatrogenia (iatrós = médico;
gênesis = origem) pode ser definida como a ação prejudicial dos profissionais de
saúde durante a prestação da assistência sendo o resultado indesejável
relacionado à observação, monitorização ou intervenção terapêutica. A prática de
medicação segura está intrinsecamente ligada a Enfermagem, pois desenvolve a
maioria dos cuidados

relacionados

ao preparo

e à administração

de

1

Enfermeira de Unidade de Internação pediátrica da SESDC – RJ. Enfermeira Pediatra. E-mail:
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MS. Enfermeiro do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde - SMSDC-RJ.
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medicamentos. Realiza ainda a integração das ações da equipe multiprofissional,
sendo elo importante nas etapas do processo. Por estar na ponta da assistência,
é comum que erros ocorridos no meio do processo e que não tenham sido
detectados sejam atribuídos à Enfermagem. Este fato também aumenta sua
responsabilidade uma vez que é a ultima oportunidade de interceptar e evitar
erros. Estima-se que 86% dos erros de medicação oriundos de falhas no
processo de prescrição, transcrição e de dispensação são detectados por
profissionais de enfermagem. As ações de punição, suspensão e demissão em
resposta a ocorrência de iatrogenias estimulam a baixa notificação. A cultura
punitiva em detrimento de ações educativas expõe os profissionais diversas
vezes a ações disciplinares, humilhações, repercussão legal e a efeitos
emocionais como culpa e sentimento de incompetência. Nas unidades de
pediatria, a abordagem de erros de medicação é de suma importância devendo
ser estimuladas discussões acerca do tema. As crianças são mais vulneráveis a
este tipo de iatrogenia, sobretudo devido à grande variação no seu peso, o que
leva a dificuldades do cálculo correto das doses. Além disso, as crianças
apresentam variações no nível de maturação fisiológica, dificuldades para
identificar o paciente, pouca habilidade de comunicação e maior probabilidade de
overdoses ou de doses baixas. Portanto, os recém-nascidos são os que mais
sofrem erros de medicação bem como a maioria das reações adversas.
Objetivos: Realizar o levantamento da produção científica de artigos que
abordam erros de medicação em pediatria, publicados nos últimos 10 anos;
Discutir os principais aspectos inerentes aos erros de medicação em pediatria,
abordados nestes trabalhos científicos. Metodologia: O presente estudo consiste
em uma revisão bibliográfica acerca da produção cientifica que aborda a
problemática dos erros de medicação em pediatria, publicados na ultima década.
As fontes foram selecionadas por meio de buscas realizadas na Biblioteca Virtual
em Saúde BIREME entre março e julho de 2011 sendo os principais descritores
utilizados para a localização dos artigos: criança, erros de medicação e
enfermagem. Os critérios de seleção dos artigos foram: publicados na ultima
década; abordar o erro de terapia medicamentosa em crianças; dispor do texto
completo; disponibilidade nos idiomas inglês, português ou espanhol. A exclusão
dos estudos baseou-se pelo fato de não contemplarem o erro de medicação em
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crianças e serem publicações repetidas em bibliotecas diferentes. Assim, dos 85
artigos inicialmente encontrados, 79 foram descartados por não estarem de
acordo com os critérios previamente estabelecidos. A análise dos resultados foi
realizada após o agrupamento dos artigos em núcleos semelhantes. Isto foi
possível após a leitura exploratória do material bibliográfico encontrado do qual
emergiram 4 categorias: 1 - Tipologia e Freqüência dos erros de medicação; 2 Estratégias de avaliação profissional frente aos erros de medicação; 3 –
Segurança

do

paciente

pediátrico

hospitalizado

submetido

à

terapia

medicamentosa; 4 - Relevância dos erros de medicação diante das ocorrências
adversas. Resultados: Grande parte dos estudos teve como proposta a
caracterização dos principais tipos de erros de medicação em unidades de
assistência pediátrica. À partir da análise da documentação de enfermagem,
observou-se a ocorrência de falhas nestes registros, sobretudo mediante a
omissão em assinalar a execução da dose do medicamento prescrito. Por outro
lado, além de dimensionar a tipologia dos eventos adversos, alguns trabalhos
tiveram como objetivo desenvolver estratégias de avaliação profissional durante o
processo de execução da terapia medicamentosa, no intuito de avaliar os
avanços e retrocessos de uma intervenção estratégica. Conclusões: A
medicação é a forma mais comum de intervenção realizada dentro dos hospitais
sendo, portanto, primordial um enfoque maior. A partir disto, grande parte dos
eventos adversos advém de falhas em alguma parte do processo. O registro das
ações de Enfermagem no que tange a administração de medicamentos,
sobretudo em prontuários, é um instrumento fundamental para a redução de
iatrogenias e então otimizar a assistência prestada ao paciente. Registros
insuficientes ou a falta deles favorece a subnotificação de erros, pouco
entendimento sobre eventos adversos, deficiência de comunicação entre os
profissionais que assistem o paciente. É importante a documentação correta após
cada procedimento de Enfermagem, cabendo ao profissional após infusão de
drogas registrar horário, via, dose, medicação, profissional que administrou e
possíveis efeitos indesejados. Faz-se necessário o desenvolvimento de
programas de educação continuada para garantir a capacitação profissional
adequada, bem como a criação de ferramentas de gestão da assistência, as
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quais permitam proporcionar uma terapia medicamentosa segura e eficaz para o
paciente pediátrico.

Referências:
Miasso AI, Silva AEBC, Cassiani SHB, Grou CR, Oliveira RC, Fakih FT. O
processo de preparo e administração de medicamentos: identificação de
problemas para propor melhorias e prevenir erros de medicação. Rev Latino-am
Enfermagem 2006 maio-junho; 14(3):354-63.

Cassiani SHB, Teixeira TCA. O sistema de medicação nos hospitais e sua
avaliação por um grupo de profissionais. Rev Esc Enferm USP 2005; 39(3):280-7.

Descritores: Enfermagem Pediátrica, erros de medicação, segurança do paciente
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ESCALAS AVALIATIVAS DA DOR NO RECÉM-NASCIDO: UMA
VISÃO DA ENFERMAGEM
Maciel JKS,1
Cabeça LPF,2
Lima ACV,3
Pinheiro JJG. 4

DESCRITORES Enfermagem Neonatal. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.
Medição da dor.
INTRODUÇÃO Por muito tempo acreditou-se que os recém-nascidos (RNs) não
seriam capazes de sentir dor, pois acreditava-se que seu sistema nervoso era
imaturo proporcionando assim, insensibilidade a dor. No entanto, conhecimentos
atuais revelam que qualquer estímulo doloroso no recém-nascido é gerado,
interpretado e transmitido, pois estes apresentam todos os componentes
anatômicos, funcionais e neuroquímicos necessários para nocicepção. (PULTER;
MADUREIRA, 2003; GUINSBURG, 2001; SOUSA et al., 2006). A dor é frequente
durante a hospitalização, podendo ocasionar alterações orgânicas, emocionais e
consequentemente seu crescimento e desenvolvimento (PULTER; MADUREIRA,
2003). Avaliar a dor em recém-nascidos é um desafio para os profissionais da
neonatologia, uma vez que aqueles se expressam por meio de atitudes
comportamentais e alterações fisiológicas. A mensuração da dor é indispensável,
1

2

3

4
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Universidade Federal do Maranhão, Especialista em Educação Profissional na Área da Saúde:
Enfermagem pela Fundação Oswaldo Cruz. Enfermeira assistencialista da UTI Neonatal do
Hospital Universitário Unidade Materno Infantil de São Luís-MA.
Enfermeira Especialista em Enfermagem Neonatal pelo Instituto Fernandes FigueiraFundação Oswaldo Cruz, Docente do Centro Universitário do Maranhão-UNICEUMA.
Enfermeira assistencialista da UTI Neonatal do Hospital Universitário Unidade Materno Infantil
de São Luís-MA.
Enfermeira, Especializanda em Enfermagem Obstétrica e Neonatal pelo Centro Universitário
do Maranhão–UNICEUMA. Enfermeira Escolar do Centro de Ensino de Educação Especial
Helena Antipoff de São Luís-MA.
Enfermeira, Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão, Especialista
em Saúde da Família, em Capacitação Pedagógica em Educação Profissional na Área da
Saúde: Enfermagem e em Enfermagem Obstétrica. Enfermeira da Estratégia Saúde da Família
do Município de São Luis-Maranhão, Enfermeira assistencialista do Hospital Municipal de São
José de Ribamar/Maranhão.
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porque através deste método, podemos iniciar o tratamento, certificar-se da
necessidade do mesmo ou o momento em que este deve ser interrompido
(SOUSA et al., 2006). Por conta da inexistência de comunicação verbal dos RNs,
há dificuldade no processo de avaliação da dor. A utilização de instrumentos
como as escalas é um meio que norteia o atendimento a estes pacientes. Alguns
métodos consideram a dor como unidimensional variando apenas em intensidade.
São as escalas de categoria numérica/verbal e a escala analógico-visual que, por
serem de fácil aplicação são muito utilizadas em clínicas e hospitais. Existem
ainda os instrumentos que avaliam diferentes dimensões da dor, por isso são
chamadas de multidimensionais. Englobam as escalas sensorial, afetiva e
avaliativa.

Algumas

dessas

escalas

incluem

indicadores

fisiológicos,

comportamentais, contextuais e, também, os auto-registros por parte do paciente
Dentre as escalas de dor mais conhecidas podemos citar NFCS (Neonatal Facial
Coding System), NIPS (Neonatal Infant Pain Scale), CRIES (Crying, Requires of
oxigen for saturation above 90%, Incresed vital Signs, Expression and
Sleeplessness) e PIPP (Premature Infant Pain Profile) (GUINSBURG, 2001). A
avaliação desta envolve descobrir a presença, o tipo, a intensidade, a localização
e as possíveis causas. Deve-se levar em consideração que indicadores de dor
variam de paciente para paciente, e por se tratar de RNs que possuem suas
peculiaridades próprias, é exigido do enfermeiro uma aptidão especial para avaliar
estes pacientes. Com o grande avanço nas Unidades de Terapia Intensiva
Neonatal (UTIN) houve um aumento nas taxas de sobrevivência, no entanto
atualmente o desafio é conhecer e tratar os quadros álgicos para amenizar os
efeitos tardios da exposição que estes pacientes são submetidos logo no inicio da
vida. Intervir para minimizar a dor é uma tarefa relevante e necessária na
implantação da assistência para recuperação do RN. Alguns cuidados simples
são importantes como: diminuição de ruídos, evitar iluminação forte por meio de
mantas sobre a incubadora, utilizar o mínimo de esparadrapos, posicionar o RN
em ninhos de lençóis, toalhas e compressas, racionalizar a manipulação no RN
realizando o agrupamento de cuidados, estimular o contato com os pais e se
possível o contato pele a pele e tornar o ambiente o mais acolhedor possível
(MARGOTTO, 2009). Mediante a mensuração da dor, o profissional pode utilizar
intervenções

não-farmacológicas

e

farmacológicas

isoladamente

ou

em
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combinação, dependendo do tipo de dor e do procedimento que o RN será
submetido ou, utilizado apenas para prevenir à dor. OBJETIVOS Descrever a
importância da utilização de escalas para avaliar a dor no recém-nascido; Relatar
os resultados das pesquisas de enfermagem nacional que abordassem a
avaliação da dor neonatal. METODOLOGIA Foi realizada uma pesquisa
bibliográfica com caráter exploratório descritivo, no período de janeiro a abril de
2011, através de artigos publicados em periódicos, livros e bibliotecas virtuais
como SCIELO, LILACS e BIREME, no período de 1990 a 2010, utilizando
palavras-chave como escalas de dor neonatal, dor neonatal e enfermagem e dor
neonatal. Primeiramente foi realizado uma leitura inspecional dos resumos dos
trabalhos, buscando identificar aqueles de maior relevância. De posse destes, foi
realizado uma segunda leitura de forma mais atenta e profunda para melhor
interpretação dos mesmos. Como critério de inclusão dos textos foram
considerados aqueles que apresentavam correlação com o objetivo proposto
neste trabalho, sendo excluídos trabalhos publicados em língua estrangeira.
Obteve-se um total de 47 trabalhos, no entanto, foram selecionados 20 trabalhos
que contemplavam a temática abordada, , dos quais 18 são artigos e 02 são
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). RESULTADOS Observou-se que a
utilização das escalas para avaliação da dor em RNs é de grande relevância, no
entanto, muitos profissionais ainda desconhecem estes instrumentos ou não os
utilizam. Outros ainda utilizam o seu próprio julgamento, através da observação
comportamental do RN, choro e mímica facial e através de alterações fisiológicas
como a queda de saturação de oxigênio. Compreender a diferença entre dor e
desconforto é a peça chave para obter um correto diagnóstico e iniciar o
tratamento necessário. A NIPS é citada em diversos estudos sobre dor neonatal e
a avaliação desta é considerada por muitos profissionais como um instrumento de
fácil aplicação e de boa reprodutibilidade que oferece resultados mais específicos
e fidedignos. Além disso, a NIPS avalia diferenciando estímulos dolorosos dos
não dolorosos e é considerada como a mais completa por avaliar parâmetros
comportamentais e fisiológicos (GUINSBURG, 2001). Em contrapartida, em um
estudo realizado no Hospital de Ribeirão Preto- SP, a fim de descrever a
compreensão, avaliação e o manejo da dor no RN sob cuidado intensivo, os
profissionais de enfermagem consideraram ineficaz o uso da NIPS na prática
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clinica, relacionando tais problemas a confiabilidade, a aplicabilidade e a eficácia
na avaliação da dor. Foi questionado ainda que a escala é utilizada uma vez ao
dia e que o RN pode não estar apresentando dor no momento da aplicação.
Apontam também dificuldades em diferenciar manifestações de dor e de estresse.
Por isso, as enfermeiras optaram por utilizar a escala NIPS a principio e após a
NFCS como instrumento coadjuvante na avaliação da dor, a fim de obter um
resultado mais fidedigno. A equipe de enfermagem desempenha papel
fundamental no desenvolvimento de ações que visem minimizar desconfortos
decorrentes dos inúmeros procedimentos dolorosos que são realizados
rotineiramente nas UTINs, pois é ela que está em contato direto e constante com
os RNs. Schmitt e Zielinski (2008) confirmam isto, ao afirmar que a avaliação da
dor é papel fundamental do enfermeiro uma vez que, identificar os sinais álgicos é
a ferramenta para o cuidado com o RN. No entanto outros autores recomendam
que a avaliação não seja responsabilidade apenas destes profissionais, mas da
equipe como um todo. Inserir a utilização de instrumentos para avaliar a dor
neonatal é uma preocupação e possível solução para sistematizar o controle
deste fenômeno, no entanto se deve manter uma avaliação contínua do processo,
bem como avaliar a utilidade da escala, a adequação da mesma, a importância de
treinamento e atualização da equipe, para que desta forma a aplicação apropriada
da escala se torne em uma ferramenta real avaliativa da dor neonatal.
CONCLUSÃO Através destes resultados, percebemos que o número de estudos
voltados para a dor no recém-nascido na área de enfermagem ainda é escasso e
deve ser mais explorado. Muitos profissionais relataram ter pouco conhecimento
acerca da avaliação da dor, por isso é importante conhecer as escalas e utilizá-las
na assistência prestada ao RN desde a formação acadêmica, o que facilitaria a
compreensão e a utilização destes instrumentos no cotidiano da prática clínica.
Mas é preciso que a avaliação da dor seja uma rotina na UTIN e não apenas uma
ferramenta utilizada de forma esporádica. Além do que, faz-se necessário o
trabalho da educação continuada da equipe multiprofissional, visando promover
melhorias na assistência de enfermagem e, conseqüentemente, gerar benefícios
para a vida futura dos RNs expostos frequentemente a procedimentos dolorosos.
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Introdução: a infância em suas experimentações efetua-se e cabe aos espaços
de educação infantil e aos atores neles contidos1. Os profissionais de saúde, em
uma instituição de educação infantil, podem contribuir para a promoção e a
manutenção da saúde por meio de ações que favoreçam uma construção coletiva
de atitudes saudáveis, onde a reflexão sobre saúde é uma das possibilidades2. A
integração entre cuidar e educar na atenção infantil deve fazer-se presente3. A
construção de saberes e práticas que integrem cuidar e educar neste espaço é
um grande desafio a ser superado. Estudos que articulam saúde e educação
surgem na década de 70 e se estendem até a atualidade. Na enfermagem,
especificamente, se concentram na década de 80 e focam suas explorações no
papel do enfermeiro na instituição escolar, procurando defini-lo neste cenário. Um
dos expoentes é Maria das Graças Ferriani, a qual publica um livro na temática “A
inserção do enfermeiro na saúde escolar”. Em 1995 no Chile, como resultado do
Congresso de Saúde Escolar, criou-se a Rede Latino-Americana de Escolas
Promotoras de Saúde. Desde esta data, ocorreram 4 encontros, o último em 2002
no Equador. A Iniciativa Escolas Promotoras de Saúde busca fortalecer a
articulação do setor Saúde e Educação para promover a saúde, o bem-estar e a
qualidade de vida de crianças, pais, professores e outros membros da
comunidade escolar4.Objetivo:o principal objetivo do projeto é a promoção da
saúde no contexto da educação infantil, através da integração de ensino de
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habilidades para a vida e a instrumentalização técnica de profissionais de
educação e saúde para apoiar e fortalecer a iniciativa das escolas promotoras de
saúde.Especificamente este projeto busca favorecer a construção de práticas de
qualidade que incorporem cuidados de promoção e manutenção de saúde, além
de promover a reflexão crítica sobre a Interface saúde e educação, com vistas a
inserir as diretrizes da Iniciativa Escola Promotora de Saúde no cotidiano da
Unidade de Atendimento à Criança – UAC. Metodologia: A promoção da saúde
no âmbito escolar tem três componentes principais: educação para saúde com
enfoque integral, criação de entorno saudável e provisão de serviços de saúde.
Desta forma, a Saúde Escolar passa, necessariamente, por uma revisão de seu
conceito e de suas práticas higienista e assistencialista. Através da estratégia de
Escola Promotora da Saúde, a saúde escolar tem a possibilidade de avançar e
ampliar a sua concepção e práticas com uma visão integral e interdisciplinar do
ser humano, dentro de um contexto comunitário, ambiental e político mais amplo4.
Não há dúvida quanto à função básica da escola como espaço de formar para a
vida. As atividades de educação em saúde são realizadas com as crianças, seus
familiares e os educadores, buscando a construção conjunta das ações
educativas através da troca de saberes e a adoção de uma postura dialógica com
a realidade e os participantes envolvidos. Para a realização das atividades são
propostos momentos de reflexão ou troca de experiência, folhetos e/ou boletins
educativos, teatros e/ou atividades lúdicas direcionadas e orientações aos
educadores. As práticas educativas necessariamente estão inseridas no projeto
político e pedagógico da unidade e contextualizadas em processos significativos
para a comunidade escolar. As atividades são desenvolvidas semanalmente, no
período de março a dezembro de 2011, nos moldes de “oficina de saúde”. A UAC
é uma unidade universitária de educação infantil que se encontra instalada no
município de São Carlos, interior de São Paulo, e atende atualmente 140 crianças
na faixa etária de três meses a seis anos incompletos, filhos de servidores
efetivos e alunos regulares da universidade. As atividades são realizadas de
acordo com os preceitos éticos que regulamentam os projetos aprovados pela
Pró-Reitoria de Extensão da UFSCar. Resultados: a partir da investigação de
demandas e temas pertinentes à comunidade são traçadas estratégias para
práticas educativas. Até o presente momento foram trabalhadas as seguintes
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temáticas: fluorose e o uso de creme dental; higienização das mãos; hábitos
saudáveis de saúde; sistemas esquelético e digestório; pirâmide alimentar e
alimentação saudável; corpo humano e diferenças físicas e sexuais entre meninos
e meninas; mordidas e relacionamento entre amigos, entre outras. As oficinas de
saúde são iniciadas por uma “roda de conversa”, para a exposição do tema às
crianças, com o intuito de analisar o que estas já possuem de conhecimento
prévio sobre o assunto a ser abordado; no momento seguinte, é iniciada a
atividade, sempre com foco visual para tornar a temática mais compreensível e
ilustrativa. Inicialmente as atividades foram desenvolvidas com grupos de crianças
da faixa etária de quatro a seis anos, organizadas em encontros semanais, com
duração de quarenta minutos aproximadamente. Os educadores responsáveis
pelas crianças eram convidados a participar das ações educativas, bem como a
direção pedagógica da instituição. Em algumas situações vivenciamos a
participação efetiva dos educadores; no entanto, em outros momentos
entendemos que estes se comportaram como expectadores. A atuação
compartilhada entre profissionais de educação e saúde é um processo em
constante construção no cenário da educação infantil e, particularmente, na nossa
realidade. Identificamos avanços no trabalho interdisciplinar proposto pelo nosso
projeto, quando nós enfermeiros desenvolvemos educação em saúde em parceria
com os educadores. As atividades educativas continuarão a ser desenvolvidas
tendo como fio condutor “saúde” e “hábitos saudáveis” sem nos determos a um
temário pré-estabelecido. Prosseguiremos esse trabalho com ações educativas
entre crianças de dois a três anos de idade. Constatamos que reflexões sobre
saúde e ser saudável são incorporadas no cotidiano das crianças, quando estas
se expõem para seus pais e educadores e comportam-se como multiplicadores
dos saberes e das práticas trabalhadas. Assim como os próprios educadores tem
a oportunidade de “educar-se” em relação às temáticas propostas, participando
ativamente e/ou como expectadores de modo a se tornarem também
multiplicadores desses conhecimentos. Nesta perspectiva, as ações de saúde
desenvolvidas no cenário da educação infantil abarcam todos os atores nele
envolvidos: crianças, família e educadores. O projeto prevê a construção de
boletins informativos direcionados a pais, educadores e a comunidade
universitária. As temáticas trabalhadas serão resgatadas a fim de divulgar as
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ações desenvolvidas com a proposta de servir também como um instrumento de
promoção de saúde. Este projeto de extensão atua de modo a promover saúde e
ampliar, por meio de uma construção coletiva, reflexões acerca das práticas
educativas e de cuidado, com vistas a valorar o contexto sócio-cultural dos
sujeitos envolvidos, partindo do pressuposto que o fazer científico deve ser
realizado e problematizado de forma crítica e que o papel da ciência é
fundamental para a cidadania. A Universidade, responsável também pela
produção e disseminação de conhecimento, é um dos alicerces que orientam os
serviços essenciais atuantes na melhoria das condições de vida da população.
Neste contexto, sua atuação social baseada no tripé "ensino, pesquisa e
extensão" possui diversos níveis de atuação na sociedade. Esta extensão
universitária proposta pode ser considerada como uma via importante de
aplicação do conhecimento universitário na comunidade, a pesquisa atrelada ao
trabalho proposto uma forma de embasamento para essas aplicações e o ensino
como uma face desta articulação. Conclusões: Identificamos desdobramentos
positivos, o que nos motiva a investir no projeto e ampliar a inserção do
enfermeiro nos espaços de educação infantil. Para as construções do conceito e
do projeto de Escola Promotora da Saúde são trabalhadas sob a ótica da
Promoção da Saúde, a partir das concepções da Carta de Ottawa de 1986,
enfocando-se, predominantemente os aspectos de interdisciplinaridade e
intersetorialidade. Estas construções são vistas como uma possibilidade concreta,
levando-se em conta a realidade da implantação dos Parâmetros Curriculares
Nacionais no Brasil e da possibilidade de se entender a saúde dos indivíduos e
das coletividades como um recurso que favorece às pessoas o controle de suas
vidas5. Acreditamos que o profissional enfermeiro tem condições para exercer
parceria com educadores no papel de educar/investir na formação da criança, sua
família e comunidade. Por outro lado, concordamos que um desafio a se
considerar é a necessidade de uma revisão das propostas curriculares dos
centros de formação de educadores, sejam eles profissionais de saúde ou da
educação, uma vez que no Brasil não há uma tradição de formação inicial
específica de profissionais para a educação de crianças de zero a seis anos.
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ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM PEDIÁTRICA E NEONATAL:
MOMENTO DE SENSIBILIZAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
Silva, DBB1
A violência doméstica contra crianças e adolescentes, hoje, demonstra o que ao
longo da história vem acontecendo, um descaso com estas, esclarecendo a
verdadeira face das relações familiares que estão presentes cotidianamente. É
evidente que a violência presente atualmente é o reflexo de como esses sujeitos
estão sendo cuidados e percebidos na sociedade, ou seja, meramente como
simples objetos, reforçando também como isso é um fator ponderante para
justificar todas as barbáries que estão acometendo a humanidade. Segundo
dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2005, p. 21),
“acidentes e agressões são a principal causa de morte de crianças de 1 a 6 anos
no Brasil, respondendo por quase um quarto dos óbitos”. Esta questão se destaca
quase sempre pela hipocrisia e dominação de seres que tem sob sua
responsabilidade a vida de crianças e adolescentes, fazendo-os ficar a mercê de
atos e pensamentos próximos da irracionalidade. Em conseqüência, uma parte
deprimente da personalidade de alguns seres humanos permite que sentimentos
de amor sejam anulados por valores vazios. No entanto, não parece tarefa muito
fácil discutir essa problemática, pois as questões de ordem pessoal e profissional
sobre o assunto precisam estar coerentes e inerentes em todo o processo de
construção de ações. Mas também não figura algo intransponível ou que remeta a
discussões homéricas, pelo simples fato de referir-se a questões primordiais e
importantes da sociedade, contudo pouco valorizadas no nosso dia-a-dia, como o
amor e o respeito entre as pessoas. Esse tipo de violência vem crescendo
ultimamente, tomando proporções devastadoras na vida de muitas crianças e
adolescentes e suas famílias e, por acreditar nessa responsabilidade é que
durante o curso de especialização em enfermagem pediátrica e neonatal de uma
instituição do sul do Brasil durante a disciplina Enfoques atuais em pediatrica:
violência e exploração sexual na infância e adolescência promoveu-se a
sensibilização e reflexão desta problemática com os futuros especialistas com o
intuito de promover um cuidado direcionado a esta clientela. O objetivo deste
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estudo é identificar através da socialização da problemática da violência
doméstica contra crianças e adolescentes num curso de especialização em
enfermagem pediátrica e neonatal o papel do futuro especialista frente a esta
temática e capacitar este para um cuidado humanizado frente a esta clientela,
possibilitando enfrentar as dificuldades encontradas e desenvolver possibilidades
de cuidados referentes ao problema encontrado. O curso de especialização em
enfermagem pediátrica e neonatal tem entre tantos objetivos o de discutir
problemáticas relativas ao cotidiano do especializando, socializando-os e
capacitando-os a desenvolver uma cuidado. A disciplina tem uma carga horária
de 15 horas ministradas na sexta-feira no período noturno e sábado no período
matutino e vespertino, tem como objetivo geral aprofundar o conhecimento sobre
a violência doméstica, suas manifestações e maneiras de identificação
relacionando-a com o desenvolvimento histórico-social, prevenindo e tratando os
agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes,
contribuindo para a ampliação do conhecimento sobre a temática da violência
doméstica

contra

crianças

e

adolescentes,

evitando

a

revitimização

e

proporcionar um clima de segurança, nos atendimentos, onde crianças e/ou
adolescentes possa quebrar o pacto do silêncio e situando o especialista diante
do fenômeno da violência doméstica contra crianças e adolescentes evidenciando
suas modalidades, o perfil dos pais ou responsáveis, pista para a identificação e
os danos físicos e psicológicos manifestos. A metodologia utilizada nas aulas
intercala discussão sobre a temática exposta, problematização e a exibição de um
vídeo sobre o relato de famílias que vivenciaram a violência sexual. Também são
distribuídos artigos referentes a problemática para complementarem seu
conhecimento e visualizar o que vem sendo produzido atualmente pela
enfermagem. Ao término da aula foi socilitado que refletissem sobre a discussão
realizada até aquele momento e que transcrevessem seus sentimentos. Ainda
permanecem certas dificuldades de se tratar à violência como um problema social
amplo e como questão que também pertence ao âmbito de saúde (GOMES, 2002,
p.709). Acredito que essas dificuldades referem-se, principalmente, por serem
questões que envolvem valores pertencentes à família, sendo que a Enfermagem
não está totalmente preparada para enfrentar aspectos que as tornam
moralmente aceitáveis, como responsabilidade social e a cultura da educação.
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Percebo também, na prática, que essas dificuldades que, o autor se refere e as
encontradas nos relatos, ao mergulhar nesse universo, podem estar associadas,
algumas vezes, à questão de ordem moral, no que diz respeito à individualidade
do próximo, do próprio profissional que está frente à situação ou mesmo de
reconhecer a violência como um fenômeno complexo, devendo-se ter vários
olhares sobre ela. Penso que, se houver a desconstrução de alguns conceitos e a
construção de possibilidades de cuidado a cada problemática, talvez se possa
compreender o que de fato vivencia aquela família para depois poder intervir.
Acredito que as pessoas, ao se perceberem como instrumentos exeqüíveis para o
atendimento desses seres humanos, irão considerar a importância no contexto de
vida e luta diária dessas crianças e adolescentes. Abordar a temática da violência
doméstica contra as crianças e adolescentes em suas mais variadas instâncias é
resgatar e refletir sobre como essa problemática insere-se em um processo
coletivo e, possivelmente, compreender sua imersão na sociedade, ou seja,
porque ela permanece até hoje no cotidiano, porque está tão presente atualmente
e de que forma, através de uma prática educativa, se possa intervir sobre ela.
Significa trazer para os atos diários, reflexões sobre tudo o que acontece
atualmente com as crianças e perceber como, em alguns casos, também se é
“negligente”. Partindo dessa reflexão, acredito que existam formas de intervenção
e outras a serem promovidas e implementadas a partir de um olhar mais
complexo e que, como profissional da área da saúde da criança e do adolescente
e docente, posso me tornar a mediadora de algumas delas. Para Ferreira e
Schramm (2000, p. 659), “os profissionais de saúde, vêm se confrontando com
novos e desafiadores problemas em sua prática cotidiana, dentre os quais
destaca-se a violência contra a criança e o adolescente”. Por conta disso, acredito
que não se deve ignorar esta problemática, mas sim, necessita-se juntar forças
para enfraquecê-la. Apesar de haver tantas dificuldades entranhadas nesse
fenômeno o que não deve e não pode ser esquecido é que, principalmente, como
docentes e profissionais da saúde temos compromisso legal e ético de intervir e
dar suporte a essas crianças e adolescentes que estão sendo violentados, ou por
desconhecimento dos pais ou simplesmente por achar que a única forma de se
fazer respeitar e educar é através da violência. Trazer a problemática para
discussão no campo acadêmico tem como intenção não só promovê-la neste
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espaço, mas também mostrar aos estudantes que, direta ou indiretamente,
participam dessas questões e estão acordando para a violência, necessitando,
assim, diversos discursos para saber lidar com ela.
DESCRITORES: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, PAPEL DO PROFISSIONAL DE
ENFERMAGEM, CUIDADOS DE ENFERMAGEM
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ESTAGIÁRIOS DE PEDAGOGIA E ACIDENTES NA INFÂNCIA: UMA
ABORDAGEM DE ENFERMAGEM

Crocetta, J; Kochla, KRA; Veloso, GBL; Nascimento, MEB

A infância é um período de descobertas em que a criança brinca, corre e busca
mais desafios para que seu desenvolvimento se complete. Todavia, em alguns
momentos e brincadeiras pode sofrer acidentes, visto que não têm noção do
perigo. Os acidentes podem trazer conseqüências leves, moderadas ou muito
graves, e deixar seqüelas irreversíveis, e na infância têm grande representação
como causa de morbi-mortalidade, além de serem considerados um problema de
saúde

pública,

juntamente

com

as

doenças

gastrointestinais,

infecções

respiratórias e desnutrição protéico-calórica(1) . O panorama dos acidentes na
infância tem sido preocupação de todos os setores que envolvem crianças, uma
vez que estes são a primeira causa de morte em crianças após 1 ano de idade.
Em 2008 ocorreram no Brasil 5.106 óbitos de crianças de 0 a 14 anos devido a
causas externas, dos quais 39% foram causados por acidentes de trânsito, 27%
por afogamento, 15% por sufocação, 6% por queimaduras, 5% por quedas, 2%
por intoxicações e envenenamentos, entre outros. Já nos menores de 01 ano,
nota-se a grande prevalência de óbitos por sufocação relacionada a 69% das
mortes nesta faixa etária, e na de 01 a 04 anos a maior causa é afogamento,
representada por 36%(2). As crianças independentes da faixa etária apresentam
alto grau de curiosidade, e a necessidade de testar as capacidades e habilidades
conquistadas como parte do seu crescimento as coloca na situação de vítimas de
objetos e circunstâncias do dia-a-dia, razão pela qual, há a necessidade de maior
monitoramento tanto no ambiente domiciliar quanto nos espaços de convivência
coletivos, como as creches. Nesse sentido, os profissionais que trabalham nestes
ambientes podem não estar devidamente qualificados para desenvolver
atividades com crianças, e isto faz com que suas ações sejam fundamentadas no
senso comum. Diante do exposto, este estudo busca identificar a forma de
atuação dos estagiários do Curso de Pedagogia em situações de emergência com
crianças. A escolha metodológica para este estudo foi a pesquisa exploratória
descritiva. A aproximação do objeto de estudo surge da inquietação dos autores
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na área de atuação do cuidado a crianças, durante estágios na graduação de
Enfermagem, na disciplina Saúde da Criança e do Adolescente, no contexto
prático da creche, cuja observação identificou dúvidas por parte dos profissionais
da educação sobre os acidentes com crianças. A pesquisa foi desenvolvida em
uma creche filantrópica, localizada dentro de uma Universidade Privada no
município de Curitiba, Paraná, atende crianças de classes menos favorecidas que
moram próximo da região, é espaço de atuação e desenvolvimento de práticas
clínicas junto aos alunos do Curso de Enfermagem. A pesquisa aconteceu nos
meses de abril a junho de 2011, e os colaboradores que aceitaram participar do
estudo foram quatro estagiários que trabalhavam no turno da tarde da instituição
escolhida, sendo três do sexo feminino e um do sexo masculino, com idade entre
23 e 31 anos, cursavam o 3º e 4º período do Curso de Pedagogia, e aceitaram
participar do estudo. No que diz respeito aos aspectos éticos o projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Positivo sob o CAAE:
0069.0.094.000-10, respeitando as diretrizes da resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde, e o anonimato dos participantes foi mantido mediante a
substituição dos nomes por personagens da literatura infantil, a saber: Cebolinha,
Mônica, Magali e Mikey. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista semi
estruturada gravada, com questões abertas, da análise emergiram as seguintes
categorias: O entendimento dos estagiários de pedagogia para acidentes na
infância; Crise convulsiva: um medo que acompanha os educadores; Medo diante
da vulnerabilidade da criança em situação de obstrução de vias aéreas. A
primeira categoria, “O entendimento dos estagiários de pedagogia para
acidentes na infância” mostra que os mesmos conhecem o que se caracteriza
como acidentes e emergências corriqueiras do cotidiano da criança. Demonstram
ainda já terem vivenciado estes incidentes em suas trajetórias de estudantes de
pedagogia. Em especial relataram as situações que ocorrem na escola como:
escorregar do play graund associada a fraturas, quedas do brinquedo gira gira.
Ainda descreveram pequenos acidentes como escoriações, queimaduras,
afogamentos, obstrução de vias aéreas por objetos. Na segunda categoria “Crise
convulsiva: um medo que acompanha os educadores”, ficou evidente a
insegurança e medo dos estagiários em ter que atender uma criança em crise.
Relatam nunca terem vivenciado isto nas escolas em que já atuaram, e ainda que
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tentariam assistir esta criança conforme o que já “ouviram falar” sobre o assunto.
As falas apresentadas deixam explícitas as incertezas do certo ou errado, e estas
incertezas podem muitas vezes levá-los a intervir conforme acreditam ser correto.
“Medo diante da vulnerabilidade da criança em situação de obstrução de
vias aéreas” os entrevistados mostram ter maior conhecimento de afogamentos
com água, e frente a este tipo de emergência agiriam conforme o senso comum,
aquilo que aprenderam ao longo de suas vidas com seus pais, familiares e
vizinhos. Descrevem ainda não saber o que fazer em relação à obstrução das
vias aéreas por objetos concretos, ficam na dúvida de como agir, não têm certeza
sobre o que é certo ou errado, e ainda relatam o medo no manuseio da criança,
por ser um indivíduo pequeno e frágil. As falas dos colaboradores revelam que os
acidentes na infância ainda fazem parte de um assunto pouco discutido nos
cursos de graduação e nos ambientes escolares. Observamos que todos
conhecem os acidentes mais comuns com crianças, porém, o medo durante uma
situação de emergência faz parte deste cenário dos educadores. O conhecimento
de ações estipuladas pelo senso comum é referido em muitas falas o que mostra
o não preparo do educador frente a este tipo de situação. Neste contexto,
entendemos a importância de abertura de momentos de reflexão e diálogo sobre
as dificuldades enfrentadas por estes educadores. E então a enfermagem tornase parte essencial deste processo, visto a sua formação profissional voltada não
só para a assistência direta à criança que passa pelo acidente, mas também por
meio de educação continuada junto a educadores, gestores e pais, que estão em
contato

frequente

com

estas

crianças

sendo,

portanto,

muitas

vezes,

expectadores destes incidentes que podem ocorrer a qualquer momento e em
qualquer lugar trazendo sérias consequências para as crianças.
Descritores: Infância; Enfermagem; Acidentes.
Referências
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ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO MATERNO NO CUIDADO AO
FILHO COM CONDIÇÃO CRÔNICA: uma abordagem qualitativa1
Nunes FC2
Sousa FGM3
Melo CCA4
Silva DCM5
Barbosa DC6
INTRODUÇÃO: A condição crônica na infância interfere no funcionamento do corpo
da criança em longo prazo, requer assistência e seguimento por profissionais de
saúde, limita as atividades diárias, causa repercussões no seu processo de
crescimento e desenvolvimento afetando o cotidiano de todos os membros da
família(1). No entanto, é a mãe quem permanece junto do filho durante todo o tempo.
Quando se consegue estreitar o relacionamento com essas mães, nota-se que elas
nutrem um intenso desejo de cuidar do filho como uma forma de transmitir todo o seu
amor, aumentar o vínculo mãe-filho e minimizar o sentimento de culpa, muitas vezes
presente, em face do adoecimento da criança

(2)

. A mãe vivencia uma nova

experiência permeada por uma série de sentimentos conflitantes caracterizados por
alegrias, tristezas, sofrimentos e expectativas quanto ao futuro do filho. Acredita-se
que as mães, por ser o principal cuidador, possuem formas diferentes de lidar com a
doença e com os cuidados com o filho. Dessa forma questiona-se: que estratégias
são utilizadas pelas mães no cuidado ao filho com condição crônica? OBJETIVO:
compreender as estratégias utilizadas pelas mães ao cuidar do filho com condição
crônica. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório descritivo com
1

Manuscrito derivado do Projeto de pesquisa Cuidado materno e profissional a criança com condição
crônica, financiado pela FAPEMA.
2
Enfermeira, Egressa do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do
Maranhão - UFMA, Membro do Grupo de Estudo e pesquisa na Saúde da Família, da Criança e do
Adolescente - GEPSFCA, Bolsista de Iniciação Cientifica CNPq
3
Enfermeira, Doutora em Enfermagem, Docente dos Cursos de Graduação e Mestrado em
Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão Coordenadora do GEPSFCA e da Pesquisa
4
Enfermeiro, Egresso do Curso de Graduação em Enfermagem da UFMA, Membro do GEPSFCA,
Bolsista de Iniciação Cientifica CNPq
5
Enfermeira da Central de Transplantes do HU-UFMA, Membro do GEPSFCA e da Equipe Executora
da Pesquisa
E-mail: dennyse_macedo@hotmail.com
6
Enfermeira, Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão, Membro do
GEPSFCA/ Universidade Federal do Maranhão/Brasil.
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abordagem qualitativa apoiada na Análise Temática. O estudo foi desenvolvido no
serviço de Pediatria de um Hospital Universitário na região nordeste do Brasil, mas
precisamente no setor de Internação Pediátrica tendo como instrumento de coleta de
dados a entrevista não estrutura. Os dados foram coletados no período de abril a
maio de 2011. Foram sujeitos desta pesquisa onze (11) mães de crianças com
diagnóstico médico de patologias que se inserem como condição crônica. Este
estudo deriva de uma pesquisa maior nomeada “O cuidado materno e profissional à
criança portadora de condição crônica” aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do HUUPD/UFMA com protocolo de número 001798/2010-90, em atendimento à
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. As mães foram esclarecidas
quanto aos objetivos e a metodologia do estudo e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, assegurando-se o direito de acesso aos dados e
a garantia de deixar o estudo se acharem melhor para si. RESULTADOS: Da análise
dos dados emergiu as seguintes unidades temáticas: Sendo fortalecida pela fé e pela
esperança, Sendo resiliente e Aceitando a possibilidade de morte do filho. A análise
das falas demonstra que a mãe conhece a situação do filho, tem consciência da
gravidade da doença e reconhece que existe a possibilidade da morte do filho,
gerando sentimentos de culpa e incapacidade por acharem que não cuidaram e
protegeram adequadamente do filho. Por outro lado a fé e a esperança mostraram-se
grandes fontes de fortalecimento materno para o enfrentamento da condição crônica
do filho. A fé e a esperança em Deus influenciam no modo como a mãe lida e tenta
se adaptar à nova situação, dando forças para enfrentar os problemas e encontram
na fé a esperança de cura e desenvolvimento do filho. As falas demonstraram a
capacidade de adaptação da mãe frente às adversidades encontradas ao longo do
processo de adoecimento do filho, sendo coerentes com os princípios da resiliência
familiar que implica “superação” da dificuldade enfrentada, possibilitando uma
resignificação e/ou a construção de novos caminhos diante da adversidade(3). A
resiliência familiar é como uma força duradoura que conduz a família a mudanças em
sua dinâmica de funcionamento, a fim de resolver seus problemas

(4).

Mesmo diante

do sofrimento, as mães não se rendem e lutam com determinação em defesa da vida
do filho. Guiando-se pela esperança não se permitem desanimar e vão em frente
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acreditando que tudo dará certo. A crença em algo maior é muito importante para as
mães, visto que esta estratégia as ajuda a enfrentar as situações e a superar os
sentimentos

negativos gerados pela doença e pelas limitações

do filho.

CONCLUSÃO: A condição crônica na infância é visto como um evento traumático
para a família, sobretudo para a mãe que tende a desenvolver mecanismos de
resiliência, criando estratégias para enfrentar e se adaptar à nova condição, afim de
que se mantenha cuidando do filho e enfrentando os desafios da doença e do
tratamento do filho. A fé e a esperança revelaram-se como estratégias para o
cuidado materno e como recurso para manterem-se resilientes. As mães, mesmo
reconhecendo a gravidade da doença de seu filho e a pequena ou ausência de
possibilidade de recuperação, encontram na fé e na esperança o apoio para superar
e aceitar a criança do jeito que ela é. A religiosidade permite às mães
compreenderem os significados dos eventos da doença como parte de um propósito
de Deus, mediante a crença de que nada ocorre por acaso e de que acontecimentos
da vida são determinados por uma força superior

(5)

. Ainda não se sabe como a fé e

a esperança agem para melhorar o estado geral das pessoas. Mas, as mães
entrevistadas mostraram-se vinculadas à religião, atribuindo à fé um significado
importante para o enfrentamento da condição crônica do filho. Saber que o filho vai
morrer e não poder fazer nada para mudar esse fato é muito doloroso, causando
uma desestruturação nos pais. Para a mãe encarar a morte é necessário um
rearranjo do sistema familiar e, como consequência, a construção de uma nova
identidade, um novo nível de equilíbrio para assim aceitar a possibilidade de morte
do filho.
DESCRITORES: Enfermagem; Doença crônica; Comportamento Materno.
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ESTRATÉGIAS DE POSICIONAMENTO DO RECÉM NASCIDO
PREMATURO: REFLEXÕES PARA O CUIDADO DE ENFERMAGEM
NEONATAL

Autores: Xavier SO1, Nascimento MAL2, Badolati MEM3, Abrão DF4, Paiva MB5

Introdução: Os avanços tecnológicos em neonatologia têm permitido a
sobrevivência de recém- nascidos prematuros extremos, antes considerados
inviáveis, mas que hoje, representam a superação e o desenvolvimento não
apenas tecnológico, mas, sobretudo de pessoas que se dedicaram ao máximo para
tornar esta realidade possível. Além dos novos equipamentos, muitas práticas
realizadas na unidade de tratamento intensivo neonatal (UTIN), também foram
modificadas, como forma de atender às demandas desta nova clientela. O
posicionamento do recém nascido prematuro no leito é um cuidado de enfermagem
realizado rotineiramente na UTI neonatal, com vistas a oferecer conforto, otimizar
as funções fisiológicas, além de promover sono e repouso. Objetivo: O presente
estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que teve por objetivo identificar a
produção científica acerca do posicionamento do recém nascido prematuro no leito,
suas implicações e repercussões. Metodologia: Utilizamos como estratégia o
levantamento eletrônico, em bases de dados, através da Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS), utilizando os descritores: postura, prematuro e enfermagem. Foram
selecionados artigos nacionais e internacionais publicados no período de 2000 a
2010, que atendessem à temática do posicionamento do recém nascido prematuro
1- Enfermeira – Aluna do Programa de Pós graduação Mestrado em Enfermagem da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); Enfermeira do Instituto Fernandes Figueira
(IFF)/FIOCRUZ; Especialista em Enfermagem Neonatal.
2 - Enfermeira - Professora Permanente e Orientadora Acadêmica do Programa de Mestrado em
Enfermagem e do Programa de Doutorado em Enfermagem e Biociências da UNIRIO – Doutora
em Enfermagem.
3 - Enfermeira – Aluna do Programa de Pós graduação Mestrado em Enfermagem da UNIRIO;
Enfermeira Coordenadora de Epidemiologia do Município de Miguel Pereira, Rj.
4 - Enfermeiro – Aluno do Programa de Pós graduação Mestrado em Enfermagem da UNIRIO;
Enfermeiro tecnologista do IFF/ FIOCRUZ; Especialista em Saúde da Mulher e Obstetrícia.
5 - Enfermeira - Aluna do Programa de Pós graduação Doutorado em Enfermagem e Biociências
da UNIRIO; Enfermeira tecnologista do IFF/FIOCRUZ; Coordenadora da especialização em
Enfermagem Pediátrica do IFF;
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no leito, em suas múltiplas dimensões. Após a identificação dos artigos, foi
realizada a leitura, e em seguida o fichamento dos mesmos. A partir de então,
realizamos a categorização e análise dos dados obtidos, com elaboração da
reflexão sobre todo o material adquirido.

Ao todo, foram selecionados 20

artigos, que versavam sobre o posicionamento do recém nascido no leito,
abordando vários aspectos desta conduta. Os artigos selecionados foram
analisados e categorizados segundo eixos temáticos, o que possibilitou a
identificação da importância do posicionamento do RNPT sob vários aspectos.
Resultados: A análise dos documentos evidenciou como o posicionamento pode
intervir sobre os diversos sistemas do recém nascido prematuro, facilitando o
processo respiratório, reduzindo episódios de refluxo, e tempo de esvaziamento
gástrico, além de intervir sobre o padrão circulatório cerebral e contribuir com o
desenvolvimento

neurocomportamental

do

neonato.

No

que

tange

ao

funcionamento respiratório identificamos quatro estudos que evidenciaram que o
posicionamento do RNPT interfere diretamente na dinâmica pulmonar, com
melhora na oxigenação do RNPT com desconforto respiratório, quando
posicionado em prono. A posição prona

também proporcionou maior volume

pulmonar, com melhora na saturação de oxigênio, além de ser responsável por
promover a diminuição da assincronia toracoabdominal, com redução significativa
do índice de trabalho respiratório. Apenas um estudo fazia referência a posição
supina. Neste trabalho os autores concluíram que a posição supina é apropriada
para RNPT em condições de alta da UTIN. No que concerne aos benefícios sobre
a função gástrica, foram identificados três estudos que buscaram evidências da
influência do posicionamento do RNPT sobre o esvaziamento gástrico e a redução
de refluxo gastroesofágico. Em dois estudos o decúbito lateral direito mostrou-se
eficaz na diminuição do tempo de esvaziamento gástrico. Já o terceiro estudo
apresentou que o decúbito ventral mostrou-se mais eficaz na redução tanto do
número quanto da duração dos episódios de refluxo, em comparação à posição
dorsal. Além das funções respiratória e gástrica, infere-se que o posicionamento do
RNPT no leito também interfere diretamente sobre o seu desenvolvimento
neurocomportamental

e

motor,

com

respostas

diretas

sobre

padrões

comportamentais de organização, posturas em linha média e movimentos finos.
Esta observação refere-se aos estudos que abordam desde a utilização de
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posturas adequadas, até o uso apropriado de artefatos para atingi-las. Os estudos
evidenciaram a importância da utilização de suportes na manutenção das posturas,
bem como na melhora da reposta motora dos neonatos. Identificamos estudos que
comprovam a influência do posicionamento sobre as funções cardíacas e
circulatórias. A posição prona é associada à menor variabilidade da freqüência
cardíaca. Já a posição supina, foi associada a aumento da velocidade do fluxo
cerebral. Em outro estudo foi identificado que a alteração da velocidade do fluxo
sanguíneo cerebral decorre da compressão da artéria por movimentos do pescoço,
ocasionando déficits de perfusão do tronco cerebral, sendo esta situação agravada
pela idade do RN e rotação da cabeça em decúbito ventral. Conclusão:
Concluímos que apesar do posicionamento do recém nascido no leito ser um
cuidado de enfermagem, a produção de enfermagem nesta área ainda é incipiente,
desta forma, o presente estudo traz a reflexão sobre a importância de novas
publicações sobre a temática, contribuindo também com a melhoria da assistência
de enfermagem ao recém nascido prematuro. O posicionamento do RNPT é um
cuidado de enfermagem realizado rotineiramente na UTIN e deve ser uma
preocupação constante, pois envolve toda a dinâmica corpórea do RNPT,
interferindo diretamente sobre as funções fisiológicas primordiais, como a
respiração, a função cardíaca e a circulação cerebral. Apesar da baixa produção de
pesquisas na área de enfermagem, os estudos encontrados revelaram a eficácia
do cuidado postural na recuperação de RNPT internados em UTIN, além de
oferecem um leque de possibilidades no seu uso. Possibilitou identificar as várias
dimensões que envolvem o cuidado de posicionamento do RNPT no leito,
revelando o quão é importante a valorização do cuidado individualizado, o cuidado
refinado e centrado nas reais necessidades apresentadas por cada recémnascido, e que, portanto, não pode ser realizado de forma mecânica ou
padronizada, mas sim, como um processo reflexivo e passível de modificações.
Observamos também, que, apesar da recomendação da Academia Americana de
Pediatria sobre a utilização da posição supina como medida para a prevenção da
síndrome da morte súbita do lactente, o presente estudo identificou inúmeras
publicações que reforçam a importância das outras posturas na terapêutica do
RNPT, internado na UTI neonatal. Ressaltamos que, muito embora a posição
prona não seja, atualmente recomendada, para ser utilizada no domicílio,
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observamos que na UTI neonatal as condições para o seu uso são diferenciadas.
Nestas unidades os RNPT estão sob monitorização constante, logo a posição
prona é utilizada com enorme freqüência para as mais diversas situações.
Conclusão: Os estudos revelaram que a posição prona, quando utilizada
adequadamente, pode contribuir para a recuperação de RN com distúrbios
respiratórios e gástricos, além de otimizar o desenvolvimento neurocomportamental
e motor.Diante do exposto, torna-se evidente a importância da utilização criteriosa,
a partir da análise clínica do RNPT, das diversas posturas, como uma forma
terapêutica a ser adotada pela equipe de enfermagem na UTI neonatal.
Observando-se também, que essa preocupação deve ser estendida às mães, no
momento da alta, evidenciando nesse caso, as diferenças que devem ser
observadas com relação aos ambientes. Referências: 1. Brasil. Ministério da
Saúde. Atenção Humanizada ao Recém- Nascido de Baixo Peso: Método Canguru.
Brasília, DF, 2002. KROUS, H.F. et al; 2. Sudden infant death syndrome and
unclassified sudden infant deaths: a definitional and diagnostic approach.
PEDIATRICS. 2004. 114(1). Disponível em: www.pediatrics.org. Acesso em 21 set,
2010. 3. Tamez RN. Intervenções no cuidado neuropsicomotor do prematuro: UTI
neonatal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2009. 141p.

Palavras chaves: postura; prematuro;enfermagem neonatal
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ESTRATÉGIAS LÚDICAS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS
EDUCATIVAS COMO EXPRESSÃO DO CUIDADO EM SAÚDE DA
CRIANÇA
CRUZ, GVSF1
NASCIMENTO, GNR2
SILVA, VEP2

Introdução: A educação em saúde é compreendida como uma potente ferramenta
que visa à promoção da saúde, devendo na prática ter ênfase não apenas nas
condições de saúde dos indivíduos, famílias ou comunidades, mas também nas
próprias condições de vida dessas populações, direcionando-as a identificar e
satisfazer suas reais necessidades para que possam atingir um elevado nível de
saúde e de vida. A educação e a saúde, enquanto práticas que emanam das
relações sociais que as envolvem, podem favorecer a compreensão do indivíduo que
constrói a si mesmo, bem como sua própria história, pela descoberta e
transformação do seu modo de agir

(1)

. Sabemos que a Enfermagem tem na ação

educativa, um de seus principais eixos norteadores que se concretiza nos vários
espaços de realização das práticas de enfermagem, dentre eles a saúde coletiva,
porém é necessário identificar os ambientes pedagógicos capazes de potencializar
essa prática

(2)

. Um dos espaços a serem ocupados pelas práticas de enfermagem é

a educação infantil, onde as ações educativas do enfermeiro motivam a criança a
aprender, refletir, avaliar as fontes de informações, e torná-la capaz de escolher seu
comportamento com base nesse conhecimento construído. As escolas e as creches
são os locais ideais para se desenvolverem programas de promoção e educação em
saúde de amplo alcance e repercussão, já que exerce uma grande influência sobre
seus alunos nas etapas formativas e mais importantes de suas vidas

(3)

. Acreditamos

1
Professor Assistente do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Rondonópolis. Mestre em Enfermagem –
geviferreira@gmail.com;
2

Acadêmicos do Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso;
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que a infância é a fase das brincadeiras, por isso, acredita-se que por meio delas a
criança aprende, além de sentir-se satisfeita, e em grande parte, seus interesses,
necessidades e desejos particulares são atingidos. Destacamos o lúdico como uma
das maneiras mais eficazes de envolver o aluno nas atividades, pois a brincadeira é
algo inerente ao universo da criança

(4)

. O presente estudo trata-se de um relato das

experiências adquiridas por meio do desenvolvimento de quatro oficinas educativas,
realizadas em escola e creche, pelos acadêmicos do 5º semestre do Curso de
Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus de
Rondonópolis, como prática da disciplina Educação em Saúde. O objetivo geral das
ações foi potencializar a educação infantil, que visa desenvolver as capacidades
motoras e cognitivas das crianças, incentivá-las a fazerem descobertas e a iniciar o
processo de alfabetização, acrescentando informações voltadas à promoção da
saúde infantil. Nesse contexto, idealizamos uma abordagem diferenciada de
educação em saúde, utilizando estratégias lúdicas com ênfase no ensinar-aprender
brincando, respeitando aquilo que a criança traz de bagagem, seus comentários e
seu saber, contribuindo também para o seu auto cuidado. Metodologia: Os
acadêmicos foram divididos em quatro grupos aleatoriamente: G1, G2, G3 e G4, em
seguida foram selecionados os temas cabíveis ao público alvo: G1- Alimentação
saudável na infância; G2 – Promoção da saúde bucal; G3 – Prevenção da
pediculose; G4 – Promoção da higiene bucal e corporal. A divisão dos locais de
prática das atividades educativas ficou assim definido: G1 e G2 - Unidade Municipal
de Ensino Infantil João de Paula de Mendonça (creche); G3 e G4 - Unidade
Municipal de Educação Infantil Gleba Dom Bosco (escola). A faixa etária das
crianças que participaram das oficinas educativas correspondia ao local das práticas
educativas: creche – 03 a 05 anos; escola – 05 a 07 anos. Ao todo foram envolvidas
cerca de 60 crianças na escola e 40 crianças na creche, perfazendo o total de 100
crianças participantes das oficinas educativas. Diante da precariedade das condições
sócio-econômicas,

habitacionais

e

de

saneamento

básico

das

localidades

escolhidas, consideramos que os temas a serem trabalhados são relevante para a
promoção da saúde e prevenção de doenças oriundas da má higienização e má
alimentação. Desenvolvimento: O grupo G1 desenvolveu como estratégia lúdica o
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preparo de sanduíche natural pelas próprias crianças, com a finalidade de, ao
preparar seu próprio lanche, estimular uma alimentação rica em verduras e legumes
e despertando na criança a curiosidade pelos alimentos utilizados na preparação do
lanche (verduras). Concomitantemente à estratégia, sob a supervisão dos
acadêmicos, foi trabalhado com as crianças a importância dessa alimentação ao
longo de toda vida, especialmente na fase de crescimento, pois sabemos que a
criança nessa fase depende de uma alimentação adequada e que garanta o seu
crescimento e desenvolvimento, por ser esta mais sensível às carências,
desequilíbrios ou desadequação alimentares (3). O grupo G2 abordou a inserção dos
hábitos de higiene bucal, enfatizando sua importância no combate à cárie, eliminação
de placa bacteriana e demais microorganismos que causam halitose e deterioram os
dentes. Para desenvolver esse tema de forma lúdica, foi utilizado como estratégia o
uso de personagens relacionados à imaginação infantil. Acadêmicos utilizaram
roupas-fantasia de: o vilão do dente, o dente saudável e o dente doente, por meio
dessa caracterização os acadêmicos ensinaram a técnica da escovação e utilização
do fio-dental. Na mesma oficina utilizaram a projeção de animação-desenho infantil,
bem como o violão e as vozes para cantar e dançar músicas relacionadas ao tema e
adequadas à faixa etária atingida. Ao final, foram distribuídas escovas dentais
infantis que prontamente foram utilizadas sob a supervisão dos acadêmicos,
tornando possível avaliar a assimilação do conteúdo desenvolvido. O grupo G3
informou as crianças sobre a prevenção e os cuidados com o Pediculis capitis
(Piolho). Sabemos que a pediculose gera um grande problema de saúde pública e
aflige principalmente crianças que frequentam escolas e estão em contato direto com
um grande número de outras crianças, podendo acarretar no mau desempenho
escolar, devido o intenso prurido e prejuízo ao sono e, nos casos mais graves,
anemia provocada pela hematofagia desse inseto (5). Como estratégia lúdica os
acadêmicos projetaram desenho-animação relacionado ao tema e distribuíram
atividades pedagógicas psicomotoras como: palavras cruzadas, jogos de memória e
pintura, estimulando a coordenação motora-fina ao mesmo tempo em que a criança
(re)construiu seu conhecimento sobre o tema. Ao final, foram colados nos cadernos
das crianças receitas caseiras para tratar a pediculose infantil direcionadas aos pais
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e aos cuidadores.

O grupo G4 trabalhou com as crianças a importância da

higienização corporal e oral. Para estimular nas crianças os hábitos adequados de
higiene, foi utilizada como estratégia lúdica a projeção de vídeos infantis
relacionados ao tema, música e coreografia envolvendo as crianças, bem como a
utilização de um boneco para ensinar a técnica correta da escovação e uso do fiodental, o Chicão. Ao final, foi distribuído um kit de saúde bucal contendo uma escova
de dente e um creme dental. Para sensibilizar as crianças sobre a importância de
uma correta escovação, foi aplicado pelos acadêmicos um evidenciador de placa
bacteriana e, em seguida, cada criança se observou no espelho. Após a observação
a criança foi encaminhada à escovação dos dentes sob a supervisão dos
acadêmicos e novamente observou-se no espelho. Por meio dessa estratégia as
crianças evidenciaram concretamente a importância de uma boa escovação dental.
De forma geral, as ações educativas transcorreram como o esperado e as
estratégias utilizadas favoreceram o acesso à informação e a construção do
conhecimento pelas crianças participantes, que corresponderam satisfatoriamente
aos objetivos das oficinas educativas. Considerações finais: O êxito das estratégias
lúdicas utilizadas nas oficinas educativas vem de encontro com a fase de vida em
que se encontra o público infantil: formação de sua personalidade, rápida
assimilação, interesse pelo conhecimento e curiosidade pelo mundo que o cerca. O
fato é que em muitos contextos o acesso a informação pode ser precarizado, seja na
escola, na família, na comunidade, nas igrejas, etc., e que as ações educativas por
parte dos enfermeiros devem ser constantes para que possam contribuir para a
melhoria na qualidade de vida da população, pois essas influenciam diretamente
sobre sua condição de saúde/doença. Também é importante ressaltar que as
crianças são multiplicadores de informação e com certeza tudo o que foi
compartilhado com elas alcançou muito mais pessoas do que as que estavam
presentes nessas oficinas realizadas. Além disso, foi possível aprimorar nos
acadêmicos algumas estratégias educativas inovadoras, criativas e diferenciadas,
exercitando a linguagem e abordagem, com boa aceitação e interação das crianças
envolvidas. Por fim, ressaltamos que uma abordagem correta, mesmo por um curto
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espaço de tempo, promove um vínculo de confiança e afeto, capazes de facilitar o
ensino-aprendizado.
Descritores: Educação em saúde; Saúde infantil; Estratégias Lúdicas; Promoção da
saúde.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. VILLAS BOAS, L. M. F, et al. A prática gerencial do enfermeiro no PSF na
perspectiva da sua ação pedagógica educativa: uma breve reflexão. Revista
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ESTRATÉGIAS PARA FAVORECER A AUTONOMIA DA CRIANÇA
CEGA
Gomes GC1
Pintanel AC2
Strasburg AC3
Gomes VLO4

Introdução: Cerca de 500.000 crianças desenvolvem cegueira anualmente em
todo mundo. Acredita-se que cerca de 60% das causas de cegueira e do
comprometimento visual severo na infância sejam tratáveis ou até mesmo
preveníveis(1). As causas mais freqüentes de cegueira são glaucoma congênito,
retinopatia

da

prematuridade,

rubéola,

catarata

congênita,

toxoplasmose

(2)

congênita, hipovitaminose A, oncocercose, sarampo e tracoma . A visão é uma
das principais fontes de estímulo ao desenvolvimento físico e cognitivo desde os
primeiros momentos de vida. Sua importância individual e coletiva pode ser
avaliada pelo grau de autonomia que possibilita(3). Assim, quando a visão é
prejudicada, todas as chances de independência e autonomia são diminuídas.
Acredita-se que isto pode ocorrer principalmente quando a deficiência visual
ocorre na infância, onde a criança ainda não desenvolveu mecanismos
adaptativos. Esta independência deve ser estimulada para que as crianças
portadoras de deficiência visual possam usufruir de uma vida normal utilizando
métodos que as façam lidar facilmente com suas limitações. A inclusão social da
criança portadora de deficiência visual deve ser estimulada por profissionais da
saúde no intuito de proporcionar a esta um futuro laboral. O exercitar suas
potencialidades rumo à autonomia e à independência não apenas motora, mas
1

Enfermeira. Doutora em enfermagem. Professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do
Rio Grande – FURG. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem e Saúde da Criança e do
Adolescente – GEPESCA/FURG. acgomes@mikrus.com.br . Rio Grande/ RS/Brasil.
2
Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio
Grande – FURG. Membro do GEPESCA/FURG. acpintanel@hotmail.com. Rio Grande/ RS/Brasil.
3 Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio
Grande – FURG. Membro do GEPESCA/FURG. aline_strasburg@yahoo.com.br ; Fone: (53) 99760299. Rio
Grande/ RS/Brasil.
4 Enfermeira. Doutora em enfermagem. Professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do
Rio Grande – FURG. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Enfermagem, Gênero e Sociedade –
GEPEGS/FURG. vlogomes@terra.com.br Rio Grande/ RS/Brasil.
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cognitiva e psicossocial, como o alimentar-se e o locomover-se por suas próprias
habilidades, produz efeitos positivos sobre a autoestima e a interação social da
criança cega. Para que a criança atinja sua autonomia é necessário que seja
estimulada. A estimulação do indivíduo cego faz com que ele rompa barreiras e,
assim, desenvolva maiores chances de estabelecer sua independência e
autonomia, podendo desta forma melhor se inserir no meio social e até mesmo no
meio profissional. A criança cega não terá dificuldades para aprender se lhe for
propiciado estimulação em tempo e de forma adequada, um ambiente rico em
experiências onde ela possa trabalhar seus canais de comunicação, favorecendo
desse modo seu desenvolvimento como um todo. Nesta perspectiva, a questão
que norteia este estudo é: que estratégias as famílias de crianças cegas
implementam com vista a promover sua autonomia? Com base nesta indagação o
objetivo deste estudo foi conhecer as estratégias utilizadas para favorecer a
autonomia da criança cega. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa integrativa
da literatura que é uma modalidade de estudo que inclui a análise e síntese de
pesquisas de maneira sistematizada, contribui para o aprofundamento do tema
investigado, auxilia na tomada de decisões e na melhoria da prática clínica a partir
de resultados de pesquisas pré-existentes(4). Como etapas realizamos a
formulação da questão norteadora; busca de estudos em bases de dados;
categorização e avaliação dos estudos utilizados; interpretação dos resultados e a
síntese do conhecimento evidenciado nos artigos analisados. Selecionou-se
artigos de 1996 a 2010 nas bases de dados National Library of Medicine, literatura
Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e Scientific Electronic
Library Online. Como descritores, utilizamos: cegueira, criança e família,
associados entre si. Como critério de inclusão, utilizamos artigos, teses,
dissertações e capítulos de livros publicados na íntegra on-line que avaliaram as
estratégias utilizadas para se promover a autonomia da criança cega. Foram
excluídos da busca as produções que não estavam disponíveis na íntegra e que
não se relacionavam diretamente com a temática do estudo. No período
investigado identificamos 166 produções e, após leitura e filtragem utilizamos 19.
Estes foram lidos e as informações relativas ao desfecho do estudo foram
organizadas em categorias pelo método de Análise Temática, a qual visa verificar
hipóteses e/ou descobrir o que está por trás de cada conteúdo manifesto e que
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possibilita a confirmação ou não das informações encontradas na literatura(5).
Resultados: Os dados foram organizados em cinco categorias: garantir o
convívio da criança cega com outros deficientes visuais, auxiliar na construção da
imagem mental da criança cega, buscar conhecimentos acerca da melhor forma
de estimular a criança cega, auxiliar a criança cega a perceber o mundo e garantir
a convivência da criança com pessoas habilitadas para educar cegos. Garantir o
convívio da criança cega com outros deficientes visuais: A interação entre os
Portadores de Necessidades Especiais com deficiência visual e pessoas com as
mesmas limitações possibilita a superação das dificuldades a partir do
compartilhamento com o outro. O indivíduo participa do seu aprendizado e do
aprendizado do outro. Para que a aprendizagem se realize, é necessário que haja
um processo de troca, de construção colaborativa e cooperativa. Essas
experiências são, além de estimulantes, um meio onde a criança possa participar
de discussões e debates sobre seus problemas e limitações da vida diária e,
assim, conhecer quais estratégias são usadas pelos outros. Auxiliar na
construção da imagem mental da criança cega: Na criança cega congênita,
além da necessidade do toque corporal, há também a necessidade de diálogo
verbal sobre o esquema corporal e a imagem do seu corpo. A criança cega, em
função de não poder alcançar as semelhanças e diferenças dos objetos do
ambiente através de imagens visuais, deverá compreender o mundo que a cerca
pela indicação verbal das suas características, ou pela percepção tátil. Portanto,
entende-se que a formação da imagem mental, não depende somente do sentido
da visão, mas também, de todas as outras experiências sensoriais provenientes
dos estímulos que recebemos. No caso da ausência de um dos sentidos, a
imagem mental é criada por meio dos outros sentidos. Auxiliar a criança a
perceber o mundo: A criança cega deve vivenciar o mundo por meio do tato,
audição, olfato e paladar. Não contando com a percepção visual de seu ambiente
e orientação no espaço, ela deve ser encorajada pelo toque, pela voz de pessoas
conhecidas e por brinquedos móveis e sonoros que lhe permitam apoio,
segurança e organização postural. O contato direto com os objetos, para explorálos tatilmente, percebendo suas formas, tamanhos, texturas e outras qualidades,
favorece a percepção global, condição necessária para inclusão educacional da
criança. A criança cega depende, fundamentalmente, de explicações e descrições
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do que se passa ao seu redor para compreender, pouco a pouco, o mundo que a
cerca, desenvolver-se satisfatoriamente e adaptar-se de forma integrada a ele.
Garantir a convivência da criança com pessoas habilitadas para educar
cegos: É extremamente importante que pais, cuidadores e profissionais de saúde
se articulem estimulando precocemente a criança, inserindo-a no contexto social,
criando um ambiente propício para que esta alcance um desenvolvimento
compatível com seu estágio de vida até que possa ter a capacidade de se tornar
independente e ativa socialmente. Pais, professores e toda a comunidade escolar
necessitam do apoio de especialistas. O trabalho educacional a ser realizado
deve ser antecedido por avaliação abrangente, que permita conhecer os modos
de interação da criança cega, sua comunicação, a qualidade das experiências
anteriores e seus pensamentos. A ausência da visão restringe, significativamente,
a aquisição das habilidades dos movimentos, pois impede que as principais
informações sensoriais sejam captadas, de forma a promover os ajustes do tônus
muscular e o “feedback” relativo aos resultados dos próprios atos. Além disso, a
criança cega tem dificuldade em manter combinações autocorretivas de reforço
mútuo e ajustes posturais adequados às suas atividades motoras. Seu
deslocamento nos diferentes espaços proporcionará ao indivíduo cego estímulos
da memória e da organização espaço-temporal a fim de propiciar maior interação
com a sociedade, evitando o seu isolamento e permitindo movimentos do corpo. A
aquisição destas habilidades, geralmente, é ensinada por uma pessoa habilitada
para a educação de cegos. Considerações finais: O estudo evidencia que a
cegueira impõe severas limitações à criança cega exigindo que se olvide
estratégias no sentido de promover sua autonomia. Estas devem ser baseadas na
idade da criança, causas da cegueira, cuidados e tipos de tratamento que essa
necessita

ser

submetida

como

forma

de

garantir

um

crescimento

e

desenvolvimento saudável compatível com sua idade. Conclui-se como
fundamental a implementação de estratégias capazes de auxiliar a criança cega a
tornar-se autônoma no seu pensar e agir. Para auxiliar as famílias a promover
esta autonomia os profissionais enfermeiros precisam instrumentalizar-se. Nesse
sentido, são necessários estudos acerca do fenômeno da deficiência visual e as
formas adequadas de seu enfrentamento. O profissional da enfermagem deve
assumir seu papel junto às famílias e crianças portadoras de cegueira sendo parte
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de sua rede de apoio como um educador em saúde, utilizando conhecimentos
decorrentes das produções científicas como instrumentos de atualização contínua
desenvolvendo sua prática baseada em evidências.
Descritores: Cegueira; Criança; Família; Autonomia pessoal.
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ESTREITANDO OS LAÇOS: A PRESENÇA PARTICIPATIVA DO PAI
NO MUNDO DA MASSAGEM DO BEBÊ
Silva MGB 1, Andrade FJ 2, Bonilha R3, Espósito VHC4, Ohara CVS5.

Introdução: Como enfermeiras pediatras, sensibilizadas com o interesse
crescente do pai em participar do desenvolvimento de seu filho e como
integrantes do projeto de extensão Grupo de Massagem e Estimulação de Bebês
(GMEB), buscou-se o significado da experiência paterna ao massagear seu bebê
no Grupo Terapêutico de Massagem e Estimulação de Bebês (GTMEB), uma das
ações do referido projeto. Neste grupo o pai tem a possibilidade de transitar de
sua posição de provedor da família para a posição de um pai que quer participar
ativamente da criação de seu filho. Hoje, questiona-se o quanto a força das
famílias contemporâneas nasce de laços distantes da hierarquia e da tradição ou
da presença. Acredita-se que o apego do pai com o filho é influenciado por suas
experiências desde a infância, assim como o desejo de ter um filho, quando
presente, muitas vezes já é evidenciado, desde esta época, e com a gestação de
sua esposa, apresenta-se como um período muito importante para a consolidação
de sua identidade masculina. Estudos1 indicam o papel importante do homem,
desde a concepção da criança, que influirá em sua vida e na de sua companheira,
pois é ele quem se torna responsável por transmitir segurança e apoio emocional
para a mulher sendo um marido presente e consequentemente um bom pai. É ele
também, que tem como função trazer experiências externas para a criança,
1
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enquanto que a mãe está cuidando diretamente do bebê. O pai, em grande parte,
é quem possibilita à mãe uma devoção tão completa, criando condições para que
a dupla mãe-bebê viva uma “simbiose” por uns tempos, assistindo, protegendo,
provendo suas necessidades. Em diversos sentidos é fundamental o cuidado
paterno. Sabe-se que quando o pai não está presente ou não desempenha essas
funções, fica muito difícil para a mãe poder permanecer devotada ao bebê.
Nestes tempos em que a estabilidade no casamento está em declínio, poucos
estão dispostos a grandes sacrifícios para esse fim, e a parentalidade, assim
como a intimidade doméstica carecem de sentido precisando ser reinventadas.
Por outro lado, é frequente a cobrança da presença participativa do pai no
cotidiano familiar, onde paradoxalmente quando eles se aproximam, em um
movimento desafiador de si mesmo, buscando ser pai que faz com seu bebê,
pouco espaço lhes é destinado. Neste cenário, no mundo da massagem, buscouse compreender como essa atividade de cuidado é vivida na perspectiva paterna.
Recurso metodológico: Pesquisa qualitativa de natureza fenomenológica
hermenêutica, a qual destaca a constituição de uma trajetória metodológica de
pesquisa como forma de compreensão, projeção e intervenção na busca por
conhecimentos voltados ao desenvolvimento humano. Essa modalidade ancorada
nas ideias de Maurice Merleau – Ponty3 possibilita uma visão de mundo sem préconceitos ou julgamentos, por considerar a pessoa em sua facticidade, ao
vivenciar suas experiências. Permite estudar a essência do ser humano, ou seja,
seus sentimentos e formas de pensar de uma maneira subjetiva. Para o autor
acima referido, quando a ciência tenta integrar um corpo as relações do mundo
objetivo, é porque ela procura, à sua maneira, traduzir a sutura entre o corpo e o
mundo primordial. Dando prosseguimento, a redução fenomenológica dos
discursos dos pais, sujeitos desta pesquisa, foi efetuada em resposta a seguinte
questão norteadora: Descreva como foi sua experiência ao realizar a massagem
em seu bebê, após aprovação do Comitê de Ética (CEP), nº. 1351/06. Nesta
perspectiva, nortear4, é dar a direção, é servir como um guia, uma abertura para o
que se propõe para a investigação. Implica em abrir possibilidades para o
mostrar-se do fenômeno. Resultados e Discussão: O fenômeno foi desvelado a
partir do mundo-vida da massagem na perspectiva do pai que a vivencia, pois ao
ser apresentada como cuidado, a mesma promove uma aproximação pai-bebê
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para além da comunicação verbal, proporcionando conhecimento, aprendizagem
favorecendo o estreitamento dos laços afetivos. Os discursos desvelam que com
a presença, o mesmo começa a tomar o lugar que anteriormente era de seu pai,
tornando possível um processo de reavaliação de suas experiências passadas
como criança em relação aos seus cuidadores. Durante as sessões de
massagem, eles revelam-se como homens cuidadosos, desejosos de contato com
seus filhos, que de inicio expressam carinho de forma titubeante. De um lado, a
dificuldade em perceber a não reciprocidade de suas ações ao tocar o bebê, traz
medo e tristeza. Por outro, em suas singularidades, ao superarem os desafios e
sentirem seus filhos literalmente em suas mãos, eles externam felicidade e
contentamento pelo modo como conseguem relacionar-se com os bebês,
percebendo que trocas são possíveis. Como explicitado pela fala de um dos pais:
“As vezes me sinto feliz ao perceber que trocas autenticas são palpáveis, vividas”.
Vemos assim, que os discursos dos pais indicam como a massagem os influencia
de forma positiva, enriquecendo o mundo-pai-bebê com descobertas que
possibilitam contribuir com a função materna, ampliando as possibilidades de
participação ativa na família, com desdobramentos na configuração da função
paterna, ao cuidar e educar seu filho. Neste contexto, o mundo da massagem se
torna uma forma de auxiliar a compreensão e a interação do mundo do homem
com o mundo do homem agora pai, que por meio do toque se comunica e
compreende o bebê como ser humano, podendo respeitá-lo em sua existência
que é expressa a partir de sua interação. “O corpo alheio se comporta como o
meu em gestos, atitudes e palavras, somos um mesmo corpo. Entre nós existe
uma relação de intersubjetividade3.” Considerações Finais: O estudo permitiu
considerar os sentimentos do pai ao realizar a massagem no bebê. Ancorada pela
questão corporal, tem-se uma ação que envolve subjetividade e abre caminhos de
participação direta, com repercussões para a relação entre o pai a mãe e seu
bebê. A experiência da massagem, como em trabalhos anteriores5 se mostra uma
importante forma de aprendizagem para a mãe e agora para o pai, que busca
desvendar como conviver com sentimentos de medo, coragem, apego, amor,
carinho, e assim, descobre como valorizá-los. Seguir o inconsciente ou manter-se
alerta quanto às necessidades do bebê acaba sendo uma extensão das suas
próprias necessidades emocionais e físicas. Para o homem, ser pai e ser pai no
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contexto da massagem desperta intensas emoções1. Desse modo, ao incluir o pai
nas estâncias de saúde, como participante do espaço destinado à família, que
hoje quando presente, ainda encontra-se limitado à figura materna, pode-se
favorecer a construção dos laços amorosos. Na perspectiva da humanização dos
cuidados a criança, vislumbra-se a massagem como parte do rol de cuidados que
traz consigo a possibilidade de otimizar sua qualidade. Pois, ao estimular o toque
e o manuseio conscientes, nos diversos espaços de intervenção propicia
observação e promove descobertas aos profissionais e familiares.

Descritores: função paterna; massagem em bebês; humanização.
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ESTUDO DA MORBIDADE INFANTIL EM HOSPITAL PEDIÁTRICO:
UMA VISÃO MULTIDISCIPLINAR
Candido LK¹, Ichikawa CRF2, Felcar JM3, Festti DT4.

Introdução: A avaliação das condições de vida e saúde de determinada
população é primordial para o planejamento das ações de saúde1. Dessa
maneira, a criança é um ser cujo processo saúde-doença é determinado
socialmente, isto é, pertence a um grupo social determinado, cujas condições de
vida interferem no perfil epidemiológico do mesmo2. O perfil da morbidade de
crianças é considerado parâmetro básico para o estabelecimento das
necessidades de saúde desse grupo da população. Alguns autores consideram
as informações sobre taxas e causas de hospitalização importantes indicadores
da qualidade da assistência oferecida e também indicadores indiretos da
resolubilidade ambulatorial3. Também afirmam que os estudos de morbidade
hospitalar que levam em conta a idade e o sexo das crianças possibilitam a
determinação dos riscos inerentes às distintas etapas da sua vida. O
conhecimento da incidência e prevalência das doenças na infância tem sido
preocupação constante dos profissionais de saúde, uma vez que é nos primeiros
anos de vida que a criança está mais vulnerável à doença, podendo esta
interferir no crescimento físico e mental. Este conhecimento é de grande
interesse, pois funciona como estimador do nível de saúde da população em
questão1. Surge então a necessidade de se saber mais sobre o perfil do público
infantil atendido em ambientes hospitalares, bem como as doenças que mais
1
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acometem a infância, a fim de planejar e implementar uma assistência integral à
criança, voltada não só à reabilitação, mas também à promoção de saúde e
prevenção de doenças. Como decorrência dessa visão de integralidade, a equipe
multiprofissional passa a ser apontada como uma organização do processo de
trabalho necessária, pela impossibilidade do domínio, por um único profissional,
da totalidade dos conhecimentos e técnicas disponíveis para dar conta de todas
as dimensões envolvidas2 no processo saúde-doença. A troca de informações e
construção conjunta de conhecimentos entre a equipe de saúde é fundamental
para que a criança seja vista em sua totalidade e assistida de forma integral.
Objetivo: Realizar levantamento epidemiológico da população infantil internada
em um hospital pediátrico, atendida pela fisioterapia e enfermagem, durante um
período de quatro anos, a fim de identificar os índices de morbidade nessa
população e construir um conhecimento conjunto entre a equipe multidisciplinar.
Métodos: Estudo descritivo retrospectivo, realizado em um período de quatro
anos, em população infantil internada em um Hospital Pediátrico da cidade de
Londrina-Paraná.

Como

critério

de

inclusão

utilizou-se:

internações

compreendidas entre janeiro de 2006 a dezembro de 2010, sendo a amostra
composta por crianças de 0 a 12 anos. Os dados clínicos (idade, sexo,
diagnóstico) foram obtidos de prontuário eletrônico do hospital e do livro de
registro de atendimentos da fisioterapia, computados no programa Excel 2007 e
a análise descritiva realizada através do programa estatístico SPSS, foram
excluídos prontuários com dados incompletos. Os diagnósticos foram agrupados
da seguinte forma: nas doenças respiratórias foram incluídos pacientes com
pneumonia, bronquiolite, asma e outras causas de broncoconstrição; e também
pacientes com insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. No grupo
de doenças neurológicas foram inclusos pacientes com complicações de
derivações

ventriculares,

crises

convulsivas,

trauma

crânio-encefálico

e

politraumatismo. Dentre as doenças cardíacas, estavam as cardiopatias
congênitas, insuficiência cardíaca, cianose e arritmias. Em “outras” foram
colocadas desidratação, apendicite, diarréia e outras pouco freqüentes.
Resultados e Discussão: Foram internados no período estudado um total de
6725 pacientes. Dentre esses pacientes, 936 (14%) receberam cuidados da
fisioterapia e o total (100%) da equipe de enfermagem. Observa-se que o
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número de pacientes atendidos pela equipe multidisciplinar ainda é pequeno,
podendo estar relacionado à falta de comunicação verbal e troca de informações
entre a equipe de saúde, dificultando a identificação das necessidades
demandadas pelo paciente2. A média de idade foi de 31 meses (2 anos e 7
meses) e houve discreta prevalência do sexo feminino 479 (51,1%), em relação à
idade o mesmo ocorreu em estudo realizado na cidade de Maringá-PR, que
relatou maior ocorrência de internação em crianças menores de 4 anos,
entretanto, este discorda quanto ao sexo, uma vez que evidenciou maior
internação hospitalar do sexo masculino (54%)1. Dentre as doenças encontradas,
prevaleceram as respiratórias (64,3%), seguindo as cardíacas (21,79%),
neurológicas (13,03%) e outras doenças (7,79%). Outro estudo também revela
que as doenças respiratórias são as mais freqüentes causas das internações
hospitalares, representando 46,3%, seguidas das cardíacas que atingem 16,7%
dos pacientes, e com 5,5% estão as neurológicas4. Sabe-se que as causas mais
freqüentes de adoecimento de crianças menores de 5 anos e demanda do
serviço de saúde, são as afecções do sistema respiratório, entretanto, esses
índices podem sofrer variações de acordo com o desenvolvimento econômico
das regiões e países observados, portanto são mais evidentes nos países
subdesenvolvidos, como o Brasil3. Diante dos dados obtidos, deve-se ressaltar
que a morbidade hospitalar possui limitações por ser seletiva e parcial, pois
registra apenas uma parte das doenças presentes em uma população e é muito
influenciada pelas políticas que favorecem ou não as hospitalizações, como nos
casos que requerem maior investimento, que apresentam risco mais elevado de
complicações e morte. Por conseguinte, os dados epidemiológicos hospitalares
não representam a morbidade global de uma comunidade e sim a demanda do
serviço de saúde1. Apesar disso, O aprimoramento contínuo deste serviço é
necessário pelo impacto do mesmo nos custos hospitalares, na melhora da
qualidade de vida do paciente e resolução precoce das patologias5. Conclusão:
Os resultados obtidos são de extrema importância para elaboração e
implementação de programas específicos de saúde. Faz-se necessário, portanto,
conhecer e compreender os índices de morbidade infantil no ambiente hospitalar
a fim de elaborar ações efetivas junto à criança e sua família, voltadas não só
aos aspectos curativos das patologias mais freqüentes, mas principalmente
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preventivos, buscando-se promover à saúde e a qualidade de vida. A equipe
multiprofissional é parte desse processo e não deve ser vista como
fragmentadora do cuidado, e sim como soma de conhecimentos e cuidados
integrados, não só entre a enfermagem e fisioterapia, mas também entre outros
profissionais da saúde, como médicos, nutricionistas, psicólogos e assistentes
sociais. Contudo, este trabalho ainda é insuficiente, necessitando de maior
aprofundamento e de novas pesquisas que subsidiem uma maior eficácia e
abrangência dos serviços de saúde.

Descritores: epidemiologia dos serviços de saúde, crianças, assistência integral
à saúde.
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ESTUDO DE COORTE SOBRE A MANUTENÇÃO DA LACTAÇÃO COM
MÃES DE RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO: RESULTADOS PARCIAIS

Ritter SK1, Mendes ENW2

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é um benefício significativo que as
mães podem propiciar aos recém-nascidos pré-termo (RNPT). Promove o
vínculo e o adequado neurodesenvolvimento; protege contra infecções e
alergias; previne a obesidade e a incidência de doenças relacionadas à
prematuridade, e consequentemente, diminui o período de hospitalização e de
procedimentos invasivos1. O sucesso da manutenção da lactação está ligado
às orientações fornecidas às mães da gestação até a alta hospitalar. Neste
contexto, uma orientação relevante a ser propiciada às mães é a realização do
método canguru, o qual favorece a amamentação. O método canguru é um
cuidado neonatal que permite uma maior participação dos pais no cuidado do
recém-nascido e estímulo ao aleitamento materno, favorecendo maior
frequência,

precocidade

e

duração2.

Quando

os

RNPT

apresentam

incapacidade de coordenar sucção-respiração-deglutição a alimentação oral é
temporariamente contra-indicada. Neste período é fundamental que as mães
realizem ações para ativar e manter os mecanismos da lactação, com a
estimulação e esgote mamário. Como a produção de leite é condicionada pela
sucção do bebê e pela extração do leite, na impossibilidade de sucção do
bebê, quanto mais leite for extraído, mais prolactina será liberada e
consequentemente maior será a produção láctea3. A extração do leite materno
pode ser manual ou mecânica, sempre precedida da lavagem cuidadosa das
mãos. A escolha de um local tranquilo e a massagem delicada em todos os
quadrantes das mamas são fundamentais para facilitar o reflexo de ejeção do
leite e tem efeito adicional no aumento da produção láctea4. A frequência de
esgote mamário deve ser similar ao número de mamadas do bebê (8 a 10
vezes por dia), a fim de simular o padrão de sucção do bebê e estimular a
produção de leite3. É primordial que as mães sejam informadas de que o leite
extraído será administrado de acordo com o volume prescrito para a
alimentação por via enteral e/ou oral do bebê. A decisão de extrair o leite e de
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amamentar produz, na mãe, a sensação de estar contribuindo para a
recuperação da saúde de seu filho, bem como, de estar colaborando com o seu
crescimento e desenvolvimento3. OBJETIVOS: Relatar os resultados parciais
obtidos por um estudo de coorte prospectivo, desenvolvido em um hospital
universitário do sul do Brasil. METODOLOGIA: Estudo de coorte prospectivo,
cuja hipótese é a associação positiva entre a realização de pelo menos cinco
consultas de pré-natal sobre a prevalência do comportamento materno em
sustentar o estímulo à lactação após o nascimento prematuro do bebê. A
amostra, constituída por 82 mães e RNPT, está sendo coletada desde maio de
2011 na unidade de internação neonatal de um hospital universitário do sul do
Brasil. Até o momento foram inclusos, sequencialmente, 15 binômios,
atendendo aos critérios de inclusão – hospitalização do RNPT na unidade de
internação neonatal a partir do nascimento, idade gestacional (IG) ≤ 35
semanas, peso ao nascer (PN) < 1850g, presença de pré-natal e manifestação
materna favorável à amamentação após o nascimento – e de exclusão –
presença de malformações congênitas severas, PN < 1000g e patologias
maternas ou neonatais que impedem o aleitamento materno –. Foram
realizadas três entrevistas estruturadas, a primeira após as 24 horas iniciais de
vida, a segunda ao final da primeira semana de vida e a terceira após o início
da alimentação oral; e a revisão de documentos assistenciais (prescrições
médicas, registros de enfermagem e do Banco de Leite Humano). O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob nº 08-368 e os participantes
do estudo assinaram e receberam uma cópia do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE). Foram respeitados os aspectos éticos adotados na
instituição quanto à coleta de dados em prontuários e registros e assegurados
sigilo e anonimato aos participantes do estudo. Os dados coletados foram
analisados por meio de estatística descritiva. RESULTADOS PARCIAIS:
Quanto à média ± desvio padrão (valor mínimo – valor máximo) os RNPT
apresentaram: PN 1518 ± 328 g (1030 – 1850 g); IG 32,33 ± 2,58 semanas (26
– 35 semanas); 60% (9) RNPT do sexo masculino e 40% (6) do sexo feminino;
53,33% (8) RNPT pequenos para a idade gestacional (PIG) e 46,67% (7)
adequados para a idade gestacional (AIG). O índice de Apgar médio no
primeiro minuto de vida foi de 5,8 ± 2,73 (1 – 9) e no quinto minuto de vida de
8,2 ± 0,86 (6 – 9). 80% (12) dos RNPT necessitaram de manobras de
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reanimação neonatal em sala de parto. A idade materna média foi de 33 ± 8,57
anos (17 – 45 anos) e a escolaridade materna inferior a 8 anos de estudo foi
relatada por 73,33% (11) das mães. A renda familiar mensal ≤ 1 salário mínimo
foi referida por 40% (6) das mães, 2 a 4 salários mínimos por 53,33% (8) das
mães e 5 a 7 salários mínimos por 6,67% (1) das mães. Residir com o pai do
bebê foi relatado por 86,67% (13) das mães. A mediana (quartil 25 – quartil 75)
do número de filhos foi de 3 filhos (2 – 4,5 filhos). Acerca da experiência prévia
com amamentação, 66,67% (10) das mães afirmaram ter amamentado seus
filhos; destas, a mediana de tempo de amamentação foi de 12 meses (6,5 – 18
meses). Em relação ao tipo de parto, 73,33% (11) nasceram de parto cesáreo e
26,67% (4) de parto vaginal. A prematuridade esteve expressivamente ligada à
hipertensão arterial gestacional com ocorrência de pré-eclâmpsia em 73,33%
(11) das mães; destas 18,18% (2) apresentaram pré-eclâmpsia leve e 81,82%
(9) apresentaram pré-eclâmpsia grave. Entre as mães com pré-eclâmpsia
grave 22,22% (2) desenvolveram hemólise, elevação das provas de função
hepática e baixa contagem de plaquetas (Síndrome HELLP). Em relação ao
uso de medicamentos na gestação: 60% (9) das mães receberam sulfato de
magnésio prévio ao parto, 53,33% (8) referiram utilizar sulfato ferroso na
gestação, 46,67% (7) fizeram uso contínuo de metildopa e 53,33% (8)
utilizaram antibióticos e outros medicamentos ao longo da gestação. A mediana
de consultas de pré-natal realizadas foi de 4 consultas (3 – 5,5 consultas),
sendo que 60% (9) das mães realizaram < 5 consultas e 40% (6) realizaram ≥ 5
consultas. 66,67% (10) das mães referiram não ter recebido informações sobre
amamentação e manutenção da lactação nas consultas de pré-natal. De
acordo com o relato de 40% (6) das mães, a realização do método canguru
estimulou a produção de leite e favoreceu o aleitamento materno ao longo da
internação na unidade neonatal. CONCLUSÕES: O elevado percentual de
casos de pré-eclâmpsia grave e síndrome HELLP pode ter decorrido no maior
tempo para o início do esgote mamário, influenciando desfavoravelmente no
processo de lactação, devido ao período prolongado de recuperação destas
mães após o parto. Estudo realizado na Alemanha demonstrou que a
prematuridade associada à presença de distúrbios hipertensivos na gravidez,
especialmente à pré-eclâmpsia e à síndrome HELLP, esteve significativamente
ligada ao desfecho negativo em relação à manutenção da lactação e à
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amamentação5. Em relação à escolaridade materna tem-se um fator relevante
que pode vir a influenciar desfavoravelmente no desfecho da manutenção da
lactação, tendo em vista as dificuldades que se estabelecem para a
compreensão dos mecanismos que norteiam o processo de lactação. O
número de consultas de pré-natal foi inferior ao mínimo preconizado pelo
Ministério da Saúde, que é de seis consultas. Os dados apresentados sugerem
a deficiência de uma abordagem direcionada à manutenção da lactação e à
amamentação durante o pré-natal de mães de bebês prematuros. A análise
dos resultados parciais indica uma tendência quanto à variável preditora:
menos de 5 consultas de pré-natal em mães de RNPT com IG ≤ 35 semanas.
A predominância de RNPT do sexo masculino e de RNPT PIG sugere maior
fragilidade dos bebês e implica em maior dependência do leite materno para o
seu crescimento e desenvolvimento, reforçando a relevância da manutenção
da lactação em mães de RNPT.
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EVOLUÇÃO CLÍNICA DAS CRIANÇAS PORTADORAS DE ANEMIA
FALCIFORME: UMA ABORDAGEM DESCRITIVA
Abreu, DAS1
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Barros, LAA3
Meneses, MR4
Sousa, FGM5
Introdução: A Doença Falcêmica é uma doença genética inflamatória de maior
prevalência mundial e a que apresenta maior gravidade clínica e hematológica. É
uma condição crônica permeada por episódios agudos que alteram a qualidade
de vida da criança e acarretam elevada morbidade e mortalidade infantil. É uma
doença comum na raça negra e no Brasil, devido a diferentes origens raciais e
diversificado grau de miscigenação é um agravo de saúde de com alta
prevalência. Pela prevalência e gravidade do quadro clínico e as repercussões na
qualidade de vida das pessoas a doença é caracterizada como problema de
Saúde Pública que exige intervenções eficazes tanto para o controle da doença
como para a redução dos casos. Segundo estimativa da Organização Mundial de
Saúde

(2005) 5% da

população mundial é

portadora

do gene

para

hemoglobinopatias, o que pode representar aproximadamente 300.000 de
crianças com alguma hemoglobinopatia. Estima-se que existam no Brasil cerca de
25 a 30 mil portadores de Doença Falcêmica (ZAGO, 2007) e segundo o
Ministério da Saúde 25% delas não irão completar cinco anos de idade devido a
complicações relacionadas diretamente à doença e os 75% restante apresentará
redução acentuada do rendimento escolar (DUCATTI et al., 2001) devido à
morbidade causada pela doença. Os estudiosos referem que a mortalidade gira
1

2

3
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em torno dos 5 anos de idade em 25 a 30% dos casos devido a infecções fatais,
seqüestro esplênico ou crises aplásticas (DI NUZZIO, FONSECA, 2004). Entre as
manifestações clínicas mais típicas da anemia falciforme podem ser mencionadas
a anemia hemolítica crônica, as crises álgicas decorrente da oclusão da
microvasculatura com isquemia tecidual, a vasculopatia cerebral, a insuficiência
renal, pulmonar e cardíaca (ZAGO, 2007). Frente à gravidade da doença
falcêmica, o Ministério da Saúde tem dado importantes passos para a melhoria da
qualidade de vida e aumento da sobrevida dessa população. Uma das principais
estratégias diz respeito ao Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN)
implantado em todo território nacional a partir de 2001. Observamos, como
enfermeiras envolvidas na assistência pediátrica em contexto hospitalar, que é
cada vez mais freqüente os casos de internação de crianças com diagnóstico de
anemia falciforme.

No entanto, não disponibilizamos de estudo que retrate a

situação da evolução dessas crianças durante o período de internação. Esta
realidade nos fez questionar: qual a evolução clínica das crianças internadas em
nosso serviço de saúde com diagnóstico de anemia falciforme? Objetivo:
Identificar a evolução clínica e algumas variáveis sociodemográficas de crianças
internadas em hospital pediátrico com diagnóstico de anemia falciforme; Avaliar o
período de internação; Identificar intercorrências na evolução clínica dessas
crianças. Metodologia: Trata-se de estudo exploratório documental descritivo,
retrospectivo com abordagem quantitativa. Os dados foram coletados diretamente
dos prontuários. Inicialmente as admissões de crianças com anemia falciforme
foram identificadas no livro de admissão do serviço de internação e, em seguida
os prontuários foram localizados no Serviço de Arquivo Médico do Hospital. A
coleta de dados foi apoiada por um roteiro constituído por sete tópicos
(identificação, dados sociodemográficos, dados relativos a internação, quadro
clínico, intercorrências, conduta terapêutica e resultado de exames laboratoriais).
Foram incluídas todas as internações de crianças do período de janeiro a junho
de 2011. Resultados: foram admitidas no período de janeiro a junho de 2011 29
crianças com diagnóstico médico confirmado de anemia falciforme. Destas 44,5%
encontravam-se na faixa etária de 1 a 3 anos de idade, 34,5% entre 4 e 7 anos,
13,8% entre 8 e 9 anos. Duas crianças (6,9%) tinham menos de 1 ano de idade.
Quanto à procedência 55,2% eram do interior do Estado, 34,5% eram da capital e

1859

em 10,3% dos casos a procedência não foi identificada por falhas no
preenchimento dos dados nos prontuários. A maior freqüência das famílias tinham
renda de 1 salário mínimo (20,7%) e mães com baixa escolaridade pois 34,5%
tinham completado o primeiro grau e uma das mães era analfabeta (3,4%)
enquanto 31,0% tinham grau superior completo. A maioria das famílias residia em
casa própria (65,6%) sendo que 58,6% das casas eram de alvenaria e 27,6% de
taipa. No que diz respeito ao tratamento da água 75,9% possuíam água encanada
enquanto 13,8% utilizavam água não tratada incluindo 10,3% das famílias que
utilizavam água de poço. Os dejetos em 34,6% dos casos eram despejados em
serviço de esgotamento sanitário, 31,0% em fossas, 10,3% a céu aberto e 24,1%
utilizavam outras opções para o destino dos dejetos. O lixo era coletado por
serviço público em 62,2%, 17,2% era queimado e 20,6% desprezado a céu
aberto. Do total de crianças internadas 93,1% receberam alta e 6,9% foram
transferidas para serviços de saúde de maior complexidade. Não foi registrado
nenhum óbito nesse período. As crianças tiveram períodos de internação muito
diferenciados que variaram entre 2 e 38 dias sendo que a maior freqüência foram
as crianças que permaneceram internadas por 11 dias (37,9%). Uma das crianças
teve tempo de internação igual a 38 dias. Na admissão as crianças apresentaram
febre

(79,0%),

crise

álgica

(62,1%),

esplenomegalia

(34,5%),

infecções

associadas (31,0%), desconforto respiratório (24,1%), tosse (31,0%) entre outros
sinais e sintomas. Além das infecções como quadro associado à anemia
falciforme quatro crianças apresentaram seqüestro esplênico, acidente vascular
cerebral e convulsões como principais intercorrências clínicas. A conduta
terapêutica foi apoiada por antibióticos e sintomáticos em 100% dos casos. 62,1%
das crianças utilizaram ácido fólico e 55,2% receberam transfusão de
hemoderivados (concentrado de hemácias). Os valores de hematócrito na
admissão variaram entre 11 e 26% sendo que 10,3% das crianças apresentaram
valores inferiores a 11%. Os valores da hemoglobina na admissão foram baixos e
variaram entre 2,77 e 10,1 mg/dl com 34,5% das crianças com hemoglobina
inferior a 7mg/dl. Na alta 3,4% das crianças apresentaram hematócrito menor que
11 e 82,8% entre 11 e 24%. Os valores de hemoglobina na alta para 79,3% das
crianças foram maiores que 7mg/dl. Conclusões: o quadro clínico e as
intercorrências apresentadas pelas crianças aliadas às condições sociais e
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econômicas das famílias sugerem a problemática do processo de adoecimento
dessas crianças. As condições de moradia e financeira das famílias podem
contribuir no aumento da freqüência de internações assim como na má evolução
da doença e a ocorrência de infecções em especial as pulmonares. Estas
condições, portanto, representam riscos para mortalidade infantil em nosso meio
o que sugere intervenção de práticas eficazes visando reduzir tais riscos.
Compreendemos que a implantação de práticas intersetoriais envolvendo vários
segmentos do governo federal, estadual e municipal e a sociedade civil
organizada será possível garantir a estas crianças e suas famílias uma atenção
integral capaz de reduzir tanto a prevalência da doença falciforme assim como os
riscos de mortalidade infantil por esse agravo de saúde. Cabe ao enfermeiro
utilizar estratégias para que o teste de Triagem Neonatal (Teste do Pezinho) seja
realizado na primeira semana de vida da criança e que as crianças com teste
positivo para hemoglobinopatias e suas famílias sejam orientadas, apoiadas e
tratadas precocemente. Cabe ao enfermeiro inserir os pais em um programa de
planejamento familiar e orientação genética reduzindo assim a possibilidade de
filhos doentes.
Referências:
DI NUZZIO, D. V. P.; FONSECA, S. F. Anemia falciforme e infecções. Jornal de
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EXPERIENCIA

DE

TRABALHO

INTERDISCIPLINAR

ACOLHIMENTO

AO

ÓBITO

UNIDADE

EM

DE

NO

TERAPIA

INTENSIVA PEDIÁTRICA: CONSTRUINDO PROTOCOLO 1
Autores
Pacheco, LS1 Santos, DMA2 Soares, JAM3
Resumo
Introdução: As hospitalizações em Unidade de Terapia Intensiva, na maioria
das vezes, ocorrem de forma inesperada e súbita e é extremamente
estressante para a família, por isso causa um grande abalo na estrutura
familiar1. Quando esse a pessoa internada é um filho, ainda criança ou
adolescente, as emoções e anseios dos familiares são potencialmente maiores.
Pensar em construir protocolos de atuação em Unidades de Terapia Intensiva
Pediátrica em situações de óbitos perpassa pelo desafio de formular diretrizes
terapêuticas de trabalho humanizadas. O trabalho desenvolvido pelo Serviço
Médico e Serviço de Enfermagem unido ao Serviço de Psicologia e ao Serviço
Social, na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Universitário
Unidade Materno Infantil em São Luis - MA, única UTI Pediátrica do Estado do
Maranhão, possibilita que a Política Nacional de Humanização (PNH) seja
efetivada em acolhimento, indo além dos cuidados técnicos oferecidos ao
usuário, dos procedimentos e do conhecimento científico. Segundo a cartilha
Humaniza SUS, o acolhimento é uma ação técnico-assistencial que pressupõe
mudanças

na

relação

profissional/

usuário/

profissional.

Portanto,

o

acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde de
forma a atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus
pedidos e assumindo no serviço uma postura capaz de acolher, escutar e
pactuar respostas mais adequadas aos usuários. A morte em Unidade de
Terapia Intensiva Pediátrica, apesar de fazer parte do cotidiano da equipe é
fator gerador de angústia para a família e para a própria equipe cuidadora. Os
1 Enfermeira Coordenadora da UTIP do HUUFMA.
2 Enfermeiro Assistencial da UTIP do HUUFMA.Especialista em Saúde Pública e em Gestão,
Planejamento e Programas de Saúde. Membro do Grupo de Estudo e Pesquisa na Saúde da Família,
Criança e Adolescente – GEPSFCA.
3 Psicóloga da UTIP do HUUFMA.
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profissionais de enfermagem entendem que o trabalho do psicólogo é
necessário em situações de crise dos pacientes e familiares, risco de vida,
trabalhar a aceitação da doença e do tratamento, a alta com pacientes que
apresentam hospitalismo, fantasias e sentimentos de culpa, situações de
óbitos, entre outras2. É atribuída ao psicólogo a função de preparar a equipe
para tomar decisões condizentes aos casos, qualificar a equipe tornando-a
mais autônoma, já que a disponibilidade para atender a todos é pouca,
exercendo assim uma função apaziguadora das dificuldades apresentadas na
área hospitalar. Neste contexto a psicologia está em uma posição ativa, porém
a confrontação com a perda, bem como com a dor física e emocional advinda
dessa experiência, parecem ser ainda mais intensos quando se trata da morte
de um filho, visto que há interrupção de uma sequência esperada3. Daí, a
importância em proporcionar um acolhimento que possibilite a elaboração de
um luto saudável da família, frente à perda real de sua criança. Objetivo:
Descrever aspectos da experiência do Serviço Interdisciplinar no acolhimento
ao óbito na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Universitário
Materno Infantil. A equipe tem papel fundamental no apoio ao familiar, desde a
comunicação do diagnóstico, dos procedimentos realizados, do manejo
necessário ao paciente e, principalmente, no momento do óbito. Metodologia:
Desse modo, a partir da experiência vivenciada em 05 (cinco) anos de
existência da UTI Pediátrica do Hospital Universitário Materno Infantil,
preocupou-se em construir protocolos de acolhimento em situação de óbitos de
crianças admitidas nessa Unidade de Terapia Intensiva que contemplasse a
qualidade dos procedimentos e técnicas de rotinas hospitalares, mas também,
questões ligadas ao fim da vida, ligadas ao bem morrer, a bioética e as
relações familiares. O tipo de estudo utilizado foi o método observacional de
campo, somado ao levantamento bibliográfico, na qual a observação dos fatos
tal qual ocorrem podem estruturar novos sistemas e novos modos de operar.
Através de passos, observa-se a integração dos serviços profissionais a fim de
acolher as famílias e/ou acompanhantes. Assim, existe a comunicação no préóbito e do óbito feito pelo serviço médico junto com o Serviço de Psicologia.
Posteriormente, há o acolhimento a família no pós-óbito, onde é permitido a
família permanecer no leito da criança durante o tempo que considerar
necessário, de forma reservada. É permitido aos pais acompanhar ou participar
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dos últimos cuidados com a criança e a preparação do corpo, feitos pela
Equipe de Enfermagem, caso seja desejo dos mesmos. O Serviço de
Enfermagem comunica à Central de Transplante da unidade hospitalar a
ocorrência do óbito para que esse serviço avalie o potencial doador e junto ao
Serviço de Psicologia transmite essa possibilidade a família, intervindo no
enfrentamento da situação vivenciada. Em seguida, acompanha-se a família ao
recebimento da declaração de óbito emitida pelo Serviço Médico e ao Serviço
Social a fim de que os tramites burocráticos sejam efetuados. É garantido ao
familiar a liberação de uma ligação telefônica a fim de que o óbito seja
comunicado aos demais familiares. Ainda, o Serviço de Psicologia acompanha
a família e a criança ao necrotério, de modo a minimizar fantasias sobre os
cuidados responsáveis da instituição com o corpo do paciente. Resultados: A
elaboração de protocolos como instrumentos de rotinas a serem seguidas e
adaptados ao contexto dessa Unidade de Terapia Intensiva e baseado em
evidencias vivenciadas pela equipe, permite ações organizadas de trabalho
interdisciplinar e por consequência, uma melhor qualidade da assistência
prestada ao usuário. Conclusão: Concluímos que o protocolo desenvolvido
promoveu ações humanizadas, compatível com o que é solicitado pela PNHSUS no acolhimento ao óbito de crianças em Unidade de Terapia Intensiva. As
famílias sentem-se amparadas e respeitadas durante o momento e podem
vivenciar a morte do familiar de modo ativo, aproximado e humanizado. Além
disso, o Serviço Médico, Serviço de Enfermagem, Serviço Social e Serviço de
Psicologia se unem intervindo nas fases iniciais do luto, mediando o sofrimento
causado pela morte com escuta e acolhimento que resulta em um trabalho
colaborativo e interativo com sentimento de satisfação pela prestação da
assistência solicitada e integral. Descritores: Humanização, Unidade de Terapia
Intensiva Pediátrica, Óbito. Referencias: 1. Freitas, KS. Necessidade de
Familiares em UTI: Análise comparativa entre hospital público e privado.
Revista Latino Americana de Enfermagem, São Paulo, v.15, n.1 Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n1/pt_v15n1a13.pdf. 2. Tonetto, AM; Gomes,
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FAMILIARES CUIDADORES DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS DE SAÚDE: ARTICULANDO PONTOS NA REDE SOCIAL
Moraes JRMMM1, Cabral IE2

Os indicadores de saúde infantil no Brasil apontam para uma diminuição da
mortalidade infantil e um aumento na expectativa de vida. Ou seja, as crianças
que nascem morrem menos e transitam para as fases seguintes do
desenvolvimento humano. Entre 1999 e 2009, a taxa de mortalidade infantil em
nosso país declinou de 31,7‰ para 22,5‰, enquanto que a expectativa de vida
neste mesmo período cresceu 3,1 anos. No campo da saúde, o declínio na taxa
de mortalidade infantil foi determinado por um conjunto de três fatores. O primeiro,
a melhoria das condições ambientais e nutricionais da população infantil
brasileira; o segundo, a implementação de programas, estratégias e ações de
saúde direcionadas ao quadro de morbimortalidade infantil, como, por exemplo, o
impacto do Programa Nacional de Imunização (PNI) sobre a redução das doenças
infecciosas e imunopreveníveis. O terceiro, a incorporação de novas tecnologias
na recuperação das doenças infantis por causas congênitas e adquiridas. Neste
contexto ocorre o aparecimento e um incremento de crianças com necessidades
especiais de saúde, as CRIANES. No Brasil elas são classificadas em cinco
grupos conforme a demanda de cuidados requeridos: desenvolvimento,
tecnológicos, medicamentosos e habituais modificados. No primeiro, estão
incluídas as crianças com disfunção neuromuscular que requerem reabilitação
psicomotora e social. No segundo, as crianças dependentes de tecnologia. No
terceiro segmento, estão as fàrmacodependentes. No quarto, as crianças que
dependem de modificações na forma habitual de cuidar incluindo a realização de
tarefas comuns no dia-a-dia. No último, as que apresentam uma ou mais
demandas juntas. O atendimento às demandas de cuidado apresentadas pelas
CRIANES implica no estabelecimento de uma rede social formada pela
1
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participação institucional, familial e comunitária, pouco explorada até então nos
estudos desenvolvidos com esse grupo infantil. As redes sociais são estruturas
coletivas, capazes de tornar seus sujeitos autônomos, empoderados, reflexivos e
solidários em suas ações e relações, conscientes de suas atitudes. A tomada de
consciência no interior da rede social de cuidado em saúde, só é possível quando
o homem escolhe e decide, liberta-o em lugar de submetê-lo, chega a ser sujeito.
A problemática assim delimitada remeteu para o desenvolvimento de um estudo
com o objetivo de: identificar os pontos que compõe a rede social das CRIANES e
delinear o lugar do cuidar familial na configuração da rede social de
CRIANES.Tratou-se de um estudo qualitativo descritivo desenvolvido pelo método
criativo e sensível. Utilizou-se dois cenários para geração de dados: um hospital
público no município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro e o domicilio de 05
famílias com CRIANES. As fontes de dados foram: 05 prontuários de CRIANES
atendidas no referido hospital e dinâmicas de criatividade e sensibilidade (DCS)
Mapa Falante, realizada com 05 famílias de CRIANES, envolvendo 12
participantes.Os

dados

dos

prontuários

foram

coletados

em

formulário

previamente testado e validado.A DCS teve como questão geradora de debate:
Quem são as pessoas que cuidam de ... (iniciais do nome da criança) em casa?
Que lugares você (s) recorre(m) quando ... precisa de cuidados (de saúde,
espiritual, escolar etc)?O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do
HESFA/EEAN (Protocolo no 003/2008) e todos os participantes assinaram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após conheceram os objetivos do
estudo. Através do discurso dos familiares identificou-se que os cuidados de
saúde são desenvolvidos nos contextos hospitalar, domiciliar e comunitário que
compõem a rede social. Em cada um foram identificados locais (pontos) e
pessoas em movimento de (des) articulação que delineam o lugar do cuidado
familial. O hospital é o ponto inicial devido a emergência e a trajetória da
necessidade especial de saúde na vida das CRIANES. A busca por este foi
motivada por um problema de saúde que gerou internação ou necessidade de
investigação diagnóstica e tratamento de casos agudos ou críticos dos mais
variados distúrbios.Pela complexidade, especificidade do cuidado requerido pelas
CRIANES e sua fragilidade clinica, houve a necessidade de articulação deste
ponto com outros na rede social. Isso deu-se através da contra referencia para
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hospitais especializados no Município do Rio de Janeiro. Para os familiares
cuidadores o vinculo é mais forte com a rede hospitalar pública do que com a
particular. Assim, mesmo entre aqueles que possuem plano de saúde, optou-se
pela instituição pública; o vinculo foi construído a partir do estabelecimento do
diagnóstico médico ou pela disponibilidade de serviço de emergência. No
contexto hospitalar, os principais atores são os profissionais de saúde com maior
visibilidade do cuidado de enfermagem centrado principalmente na demanda de
cuidado tecnológico e medicamentoso das CRIANES. Nos contextos de cuidado
domiciliar e comunitário, a casa é o ponto central na rede social das CRIANES.
Os familiares são os cuidadores principais, com destaque para a mãe, que
assume o cuidado integral da criança e do lar. Todas as famílias de CRIANES
moravam em áreas adscritas pelo PMF de Niterói, sendo este o ponto
intermediário. O cuidado de enfermagem foi (in) visível na articulação com os
profissionais de saúde do PMF, estando estes voltados para os cuidados
primários e nos contextos domiciliar e comunitário. A reabilitação, o ponto final na
rede social envolve serviços de fisioterapia e fonoaudiologia para CRIANES que
apresentam especificidades de cuidados motores, de fala e educacionais. Os
programas ocorrem em instituições filantrópicas com educação inclusiva e fazem
parte da rede suplementar do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da venda
de serviços. As instituições religiosas identificadas foram a Igreja e o Centro
Espírita, sendo o ponto de apoio na rede social e locais onde buscam conforto
espiritual.A articulação dos pontos na rede social ocorre de modo dialético, ora
com articulação, ora com desarticulação. No contexto hospitalar a (des)
articulação é desempenhada pelos profissionais de saúde na necessidade de
referência e contra referencia hospitalar em busca de integralidade. No contexto
comunitário e domiciliar os pontos são (des) articulados pelos familiares
cuidadores que levam as CRIANES à escola, ao atendimento de reabilitação, às
instituições religiosas, ao PMF, ao hospital para acompanhamento no ambulatório
de especialidades e para atendimento de emergência. Articulam também a
comunidade e pessoas como vizinhos, amigos e familiares que residem perto da
casa da CRIANES. CRIANES. Concluímos que a rede social das CRIANES é
composta por pontos dialeticamente (des) articulados nos contextos (hospitalar,
domiciliar e comunitário) onde as CRIANES recebem cuidado em saúde. Isso
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conferiu densidade, fluidez e movimentação a rede social da CRIANES que é
formada por instituições hospitalares, PMF, instituições religiosas, escola e
instituições de reabilitação. As pessoas que compõem essa rede são os
profissionais dos hospitais, os do PMF, os familiares cuidadores e as pessoas da
comunidade. Os familiares cuidadores são os principais articuladores da rede
social. As mães são as cuidadoras primarias e ficam com a maior carga no
cuidado familial. O lugar onde o cuidado familial assume maior visibilidade é no
domicilio e na comunidade na configuração da rede social de CRIANES. A
dialética da (des) articulação dos pontos na rede social das CRIANES e o lugar do
cuidado familial apresentam implicações para a prática profissional que se
desdobram em três pontos. O primeiro consiste em ampliar a rede social no
hospital de modo a incluir outras pessoas da família para além da mãe, pois o
excesso de demanda para a mulher mãe pode gerar desgaste físico e emocional
na cuidadora. Sabemos que no domicílio outras pessoas da família e da
comunidade participarão desse cuidar. O segundo ponto consiste em promover o
empoderamento dos cuidadores para diminuir a dependência dos serviços de
saúde e fortalecer as competências familiares. Como competências familiares,
entendemos o conjunto de conhecimentos, práticas e habilidades necessário para
promover a sobrevivência, o desenvolvimento, a proteção e a participação das
crianças no processo de cuidado. O terceiro, ampliar a visibilidade dos cuidados
de enfermagem dentro da demanda de cuidados requeridos as CRIANES,
fortalecendo a enfermagem como parte da rede social dessa criança. Contribuir
para a elaboração de políticas públicas específicas para as CRIANES, que
localizem a Enfermagem no domicílio cuidando das CRIANES, pois as mães e as
famílias embora sejam treinadas para cuidar, não possuem os conhecimentos
inerentes a enfermagem. Na área assistencial, é preciso repensar o poder
hegemônico da enfermeira e tentar romper com o modelo biomédico hospitalar,
dando espaço para um modelo emergente de cuidar que valoriza a família e a
comunidade como centrais e permanentes na vida da criança. Incorporar no
ensino de Enfermagem Pediátrica a relevância do cuidado às CRIANES,
aumentado a visibilidade das demandas de cuidados e as articulando com os
contextos por onde circulam. A limitação do estudo foi não ter dado voz as
crianças com necessidades especiais de saúde.
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FAMILIARES DE CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE
SAÚDE: UM CUIDADO FAMILIAL E DE PRESERVAÇÃO
Silveira A1; Neves ET2.

INTRODUÇÃO: No Brasil, a partir da mudança no perfil epidemiológico que
refletiu na queda da Taxa de Mortalidade Infantil (TMI), de 100 para 23,30 óbitos
por mil nascidos vivos no período de 1970 a 2008(1). Devido ao aumento da
sobrevida infantil, somado aos avanços tecnológicos na área da saúde, houve o
prolongamento da vida de crianças clinicamente frágeis, crianças dependentes de
tecnologia para sobreviver, as Crianças com Necessidades Especiais de Saúde
(CRIANES)(2). As CRIANES apresentam condições especiais de saúde com
demandas de cuidados contínuos, ou de algum tipo de tecnologia no seu corpo de
natureza temporária ou permanente e que precisam dos serviços de saúde e
redes sociais(3) para além dos requeridos por outras crianças em geral. Essas
crianças são uma clientela representativa nos serviços de atendimento pediátrico
no

Hospital

Universitário

de

Santa

Maria

(HUSM),

a

média

de

internações/reinternações das CRIANES é aproximadamente 7,5 vezes maior em
70% dos casos. Neste sentido, cuidar de crianças com necessidades especiais de
saúde requer conhecimento e preparo dos profissionais de saúde, bem como
cuidado e atenção de seus familiares para que o processo de cuidar dessa
CRIANES no domicílio seja adequado. Ressalta-se ainda, que se tratando de
CRIANES faz-se necessário considerar o saber dos familiares cuidadores desta
demanda, que requer tratamento e cuidado contínuo, tanto do familiar cuidador
quanto da enfermagem. Considerando a realidade das CRIANES na prática de
enfermagem pediátrica e as necessidades de cuidado domiciliar pelos familiares,
questionou-se: como os familiares/cuidadores cuidam dessas crianças em casa.
OBJETIVO: Descrever o cuidado desenvolvido pelos familiares/cuidadores de
1
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CRIANES no âmbito domiciliar. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa
qualitativa, descritivo e exploratória. A produção de dados foi desenvolvida de
forma participatória, por meio do Método Criativo Sensível que parte da
concepção de que os sujeitos trazem a sua subjetividade no processo de
construção do conhecimento; que a pesquisa é um processo implicado na criação
de condições para que os sujeitos tenham suas vozes reconhecidas(4). O projeto
de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa da UFSM (CEP) sob
número de CAAE: 0318.0.243.000-10. Para a produção dos dados optou-se pelo
Método Criativo e Sensível (MCS) por meio das Dinâmicas de Criatividade e
Sensibilidade (DCS) que são o eixo do MCS. Assim como os Círculos de Cultura
Freireanos(4), as DCS proporcionam um espaço de discussão coletiva por meio de
um entendimento dialógico, dialético, plural e, muitas vezes, ambivalente de
produções artísticas representativas das construções sobre o tema pesquisado.
Assim, o grupo ultrapassa a condição de objeto para a de sujeito na pesquisa. As
DCS associam técnicas consolidadas de coleta de dados da pesquisa qualitativa
(observação, observação participante, entrevista e discussão de grupo) com as
produções artísticas. Nesta pesquisa foi desenvolvida a DCS Costurando Estórias
por meio da construção histórica-social-pessoal apresentada nas falas dos
sujeitos explicitando problemas e dificuldades individuais que possam ter raízes
sociais coletivas. Nesta DCS os participantes responderam a seguinte questão
geradora de debate: “Conte-me de que forma você aprendeu a cuidar deste filho
ou filha em casa?” O estudo foi realizado na Unidade de Internação Pediátrica
(UIP) do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) no primeiro semestre de
2011. Os sujeitos foram quatro mães e uma tia de CRIANES internadas,
totalizando cinco sujeitos. Foram excluídos os familiares cujas CRIANES nunca
estiveram sob cuidados domiciliares. Para análise dos dados optou-se pela
Análise de Discurso (AD) em sua corrente Francesa. RESULTADOS E
DISCUSSÃO: Os familiares socializaram com o grande grupo o aprendizado
solitário e às vezes compartilhado apenas com os familiares mais próximos como
madrinhas, tias e avós. Dentre os profissionais de saúde, a equipe médica
aparece com destaque, seguido pela equipe de enfermagem, que em alguns
momentos aparece de forma implícita nas falas dos sujeitos que referem-se “as
meninas daqui”, considerando que o estudo foi realizado na unidade de
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internação pediátrica. O cuidar da CRIANES acaba sendo desenvolvido pelos
pais, exigindo da família tempo integral para o cuidado da CRIANES. O tempo
indeterminado da doença crônica, seguido pelo risco de complicações exigem
controle e cuidados constantes da família, devido a possíveis sequelas que
podem ocorrer. Assim, o cuidador principal passa a viver a vida do filho, a família
da CRIANES passa a ocupar-se exclusivamente com o cuidado dessa criança. As
famílias apontaram, ainda, a necessidade de aprender a reorganizar a vida
pessoal e social com os cuidados da CRIANES, além da necessidade de acreditar
em algo, como um suporte que amenize o sofrimento de ter um filho dependente
de cuidado contínuo(5) trazem que acreditar e colocar o controle nas mãos de
Deus contribui com a ideia de que existe alguém maior o que pode reduzir a
ansiedade da família. Ainda relacionado à saúde da CRIANES os familiares
cuidadores apontaram a dificuldade de diagnóstico médico, o caminho percorrido
para que as crianças tivessem um atendimento digno que abrangesse a
complexidade clínica dessas crianças. CONCLUSÃO: O cuidado as CRIANES,
na maioria das vezes, está vinculado às mães, pais, tios, avós e madrinhas. Para
a família, mais do que um desafio, o cuidado desta criança é fundamental para
manter sua sobrevivência. Quanto ao processo de aprendizagem para aprender a
cuidar da CRIANES, os familiares cuidadores relataram ter encontrado apoio nos
familiares mais próximos, às vezes o cuidado passa a ser restrito aos pais ou até
mesmo na própria mãe da CRIANES. Para que seus filhos tenham tratamento
digno e de qualidade, esses familiares trouxeram a busca solitária de atendimento
médico, a dificuldade para o diagnóstico, a exclusão social e o preconceito que
vivenciam com essas CRIANÇAS. A fé aparece como suporte emocional para
esses cuidadores, que acreditam na recuperação de seus filhos. Entre as
diferentes formas de cuidar de um filho dependente de tecnologia, proteger a
criança de agravos e complicações maiores relacionados à doença é primordial
para a família. A família da CRIANES passa a viver a doença, a exclusão social e
sentimentos como o amor e até mesmo o medo de perder a criança. Os
cuidadores, muitas vezes emocionaram-se ao relatar que essas crianças
ultrapassaram a expectativa de vida estimada pelos médicos. Dentre os
profissionais de saúde, a equipe médica é ressaltada pelos familiares, bem como
a equipe de enfermagem. A Enfermagem enquanto fonte promotora de cuidado
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deve estar preparada para receber essa demanda e possibilitar que a família seja
vista como sujeito co-partícipe no processo de cuidado. As unidades pediátricas
devem criar espaços de diálogo, escuta e aprendizagem considerando os
conhecimentos prévios e as possibilidades do familiar continuar cuidando da
criança no domicílio, para tanto, a formação dos Enfermeiros deve transcender as
práticas e técnicas hospitalares ampliando o cuidado para o âmbito domiciliar.
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FATORES ASSOCIADOS AO SURGIMENTO DA SEPSE
NEONATAL E SUA DEPENDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO DE
ENFERMAGEM

Sousa ACB, Facundes AJS, Campelo DS, Vale EMRB

A infecção bacteriana continua sendo uma importante causa de morbimortalidade
neonatal. Apesar da melhoria dos cuidados neonatais, a incidência de infecção
aumentou para o grupo de recém-nascidos.A sepse neonatal é definida como
síndrome clinica manifestada por sinais de infecção e resposta inflamatória
sistêmica que pode ocorrer nas primeiras 72 horas de vida ou até os primeiros 28
dias de vida, no entanto geralmente pode ser observada no primeiro dia de vida,
podendo ser acompanhada por bacteremia, além de ser dividida entre sepse
precoce e tardia, sendo estas diferenciadas principalmente pelo tempo em que os
sinais clínicos surgem. Existem fatores de risco documentados para a sepse
neonatal, os quais podem ser agrupados em fatores maternos, neonatais ou
ambientais. Dentre eles se destacam trabalho de parto prematuro, ruptura de
membranas mais de 18 horas antes do parto, colonização materna pelo SGB,
febre materna (> 38 ºC) durante ou imediatamente após o trabalho de parto, sexo
masculino, baixo peso ao nascimento (< 2500 g), corioamnionite e filho anterior
com infecção neonatal. Isto justifica a importância do conhecimento dos fatores de
risco associados à sepse neonatal precoce em unidade de neonatologia inserida
na realidade de nosso sistema de saúde, no sentido de se detectar aqueles
passíveis de prevenção, para que se possam adotar medidas específicas e
reduzir as taxas de mortalidade nessa faixa etária. O diagnóstico preferencial de
sepse é a hemocultura (padrão-ouro), entretanto seu índice de positividade varia
amplamente, de 30 a 87% embora considerada padrão ouro, a sensibilidade
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ainda é baixa, e a eficácia desse teste diagnóstico depende do meio de cultura
utilizado e do microorganismo.. Nesse contexto, para auxiliar e possivelmente
acelerar o diagnóstico da sepse, o profissional médico deve lançar mão de testes
inespecíficos e complementares de diagnóstico. A elevação da proteína C reativa
(PCR) também tem sido um marcador útil para sepse em muitos estudos, apesar
de seu valor preditivo negativo e sensibilidade não serem suficientemente
elevados para que ela, unicamente, se constitua no teste diagnóstico definitivo.
Nos últimos anos, as citocinas têm sido amplamente estudadas como marcadores
fidedignos de infecção neonatal. A Interleucina-6 tem sido associada com
corioamnionite materna e usada no diagnóstico inicial de sepse neonatal precoce
quando detectada em níveis elevados no sangue de cordão umbilical. O estudo
teve como objetivo analisar as possíveis causas que do surgimento da sepse
neonatal, além os motivos do aumento do número de casos em maternidades
públicas. Para o desenvolvimento deste estudo foi utilizada uma revisão de
literatura na qual foram utilizados trabalhos indexados em revistas eletrônicas,
artigos publicados em revistas da área, livros e periódicos publicados entre 2005
e 2011, foram selecionados conforme os critérios de inclusão e exclusão
adotados, entre os critérios de inclusão estão: trabalhos produzidos no período
determinado, que abordassem o tema estudado, publicados de forma completa,
assim como foram excluídos da pesquisa publicações de período inferior ao prazo
estabelecido, aqueles que não abordassem a problemática e trabalhos
incompletos. Nos sites de revista eletrônica as buscas foram feitas conforme os
seguintes descritores: “Sepse, Sepse Neonatal, Orientação de Enfermagem”. A
assistência de enfermagem na suspeita de sepse neonatal se inicia com a
observação do comportamento da criança, que demonstra sinais como: recusa
alimentar, hipoatividade, irritabilidade, ou simplesmente a impressão de que o RN
não parece bem. podem levar à suspeita de um quadro infeccioso. Existem
apresentações clínicas mais evidentes, como dificuldade respiratória (taquipnéia,
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gemência, retrações torácicas, batimentos de asas nasais), apnéia, letargia, febre
ou hipotermia, icterícia sem outra causa determinante, vômitos e diarréia, ou
ainda manifestações cutâneas, incluindo petéquias, abscesso e escleredema. A
fim de sistematizar esses achados clínicos e o diagnóstico de sepse neonatal, são
estabelecidos critérios para o diagnóstico na ausência de microorganismos em
exames de culturas com constatação dos sinais clínicos da infecção, a presença
de um ou mais sinais de, pelo menos. Assim obtivemos como resultado que as
causas mais frequentes da sepse neonatal, está relacionada a prematuridade, isto
quando comparados às crianças a termo, este dado pode ser comparado ao baixo
peso ao nascer que influencia de forma significativa no surgimento da sepse
neonatal, isto se justifica ainda pelo fato de um número elevado de gestantes não
realizarem consulta de pré-natal nos primeiros seis meses, as infecções
maternas, principalmente aquelas associadas ao trato geniturinário estão
fortemente embasadas nas literaturas estudadas, assim como as mães que tem
ruptura de membrana precoce, o que aumenta o risco de infecções no pré-parto e
por consequência a probabilidade do recém nascido desenvolver sepse neonatal.
A quimioprofilaxia tem proporcionado efeito significativo na redução dos casos de
sepse neonatal, já que o combate à microbiota materna se inicia ainda no período
intraparto, devido ao trânsito destes microorganismos durante e ao final da
gestação, geralmente relacionado a higiene pessoal, além de fatores como as
Infecções do trato urinário durante o período gestacional e complicações durante
o trabalho de parto e parto como permanência prolongada do Recém nascido no
ambiente uterino com bolsa rota, entre outros. Apesar dos grandes esforços no
sentido de isolar os microrganismos, em média, as culturas de sangue são
positivas em 34% dos pacientes "sépticos", variando entre 9 e 64%. A maioria de
nossos neonatos apresentou alterações na glicemia, sendo mais comum a
hipoglicemia. A PCR tem sido utilizada como um importante indicador precoce do
desenvolvimento de sepse, e uma diminuição dos níveis de PCR, aliada à
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indicativos de melhora clínica, é utilizada como parâmetro para suspender a
administração de antibióticos em nossa unidade, como já descrito na literatura.
Sendo a sepse neonatal uma das causas que mais contribuem na taxa de
mortalidade no período, torna-se cada vez mais necessária a realização de
estudos que demonstrem a realidade nacional a esse respeito, no que concerne
principalmente a agentes etiológicos mais prevalentes e fatores de risco, para que
se possa estabelecer planos de ação na tentativa de reduzir as taxas de infecção
neonatal precoce. Desta forma, concluímos que a sepse neonatal é uma doença
que vem acometendo o recém-nascido em números crescentes e que suas
causas são consequência da falta de cuidados adequados do profissional, assim
como dos cuidados que a mãe oferece.CAMPOS JUNIOR, Dioclesio; LOPEZ,
Fabio Amena. Tratado de Pediatria: sociedade brasileira de peditria. 2 ed.
Barwere, SP: mande, 2010.SEGRE, Conceição A. M, et al . Perinatologia:
fundamentos de enfermagem. 2 ed. São Paulo : savirer, 2009.
MARCONDES, Eduardo, et al. Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. 9 ed.
São Paulo: savirer, reeimpressão 2003.
DeCs: Sepse; Sepse Neonatal, Orientação de Enfermagem
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FATORES CAUSAIS DO DESMAME PRECOCE EM UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE.
Farias RAR1,
Costa KWR²,
Silva EL3,
Farias FBB4.
Introdução: O desmame precoce associa-se a diversos fatores que vão além dos
fisiológicos, contribuindo para os elevados índices de morbi-mortalidade infantil. O
desmame corresponde a introdução de outro tipo de alimento além do leite
materno na alimentação do bebê até a suspensão completa do aleitamento. Com
a suspensão total do leite materno a criança é considerada desmamada1.
Considera-se desmame precoce como a interrupção do aleitamento natural antes
de a criança completar seis meses de idade2. Destacam-se ainda razões
fisiológicas para o declínio da amamentação, dentre elas, os mamilos dolorosos,
fissuras, obstrução de ductos e mastites. Amamentar é muito mais do que nutrir a
criança, corresponde um processo de interação entre mãe e filho, com
repercussões no estado nutricional da criança, em sua fisiologia, no seu
desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física e
psíquica da mãe1. O leite materno é o melhor alimento do recém-nascido segundo
declaração de organizações como a Academia Americana de Pediatria, UNICEF,
Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria3. É o alimento ideal
para suprir todas as necessidades nutritivas nos seis primeiros meses de vida e
propicia uma série de vantagens ao binômio mãe-filho: previne infecções,
apresenta efeito protetor no desenvolvimento de alergias, acelera a involução
intra-uterina, diminui as chances da mãe apresentar câncer de mama, oferece um
custo bem mais baixo quando comparado com a alimentação artificial, além de
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propiciar um equilíbrio emocional entre a mãe e o filho4. Considerando os
aspectos abordados, o estudo das causas do desmame precoce e de seus fatores
de risco são importantes para saúde pública, contribuindo de forma significativa
para a melhoria da assistência de enfermagem às puérperas em risco de
desmamarem seus filhos antes dos seis meses, pois o leite materno é o alimento
ideal para os lactentes. Objetivo: Investigar os fatores causais do desmame
precoce considerando os aspectos biológicos, sociais, econômicos e culturais das
mulheres atendidas em Unidade Básica de Saúde em São José de Ribamar/MA.
Metodologia: A pesquisa foi descritiva, com abordagem quantitativa e teve como
procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica e de campo. O estudo contou
com uma amostra de 50 mães com filhos menores ou até seis meses de idade
com coleta de dados realizada em três Unidades Básicas de Saúde do município
de São José de Ribamar/MA no período de abril a maio de 2010. Estas três
Unidades Saúde foram selecionadas conforme a facilidade de acesso e número
de famílias cadastradas que possuem crianças menores ou com seis meses de
idade. As mulheres foram convidadas a participarem da pesquisa enquanto
aguardavam para consultas ou qualquer outro atendimento oferecido pelas
Unidades de Saúde. Dentre as 50 entrevistadas, 20 mulheres estavam em
desmame precoce, correspondendo a uma amostra de 40%. Neste estudo,
considerou-se desmame precoce a introdução de qualquer outro alimento, que
não o leite materno, como chás, sucos, papas e outros, antes dos seis primeiros
meses de vida da criança. Os dados foram coletados por meio de um formulário
semi-estruturado contendo perguntas sobre os aspectos socioeconômicos,
aspectos biológicos relacionados ao aleitamento materno e aspectos culturais das
mães. Todas as participantes da pesquisa foram informadas sobre os objetivos e
importância da pesquisa, sendo entrevistadas após a leitura e assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram processados e
analisados através dos programas Microsoft Excel versão 2003 e Word 2003.
Resultados: Constatou-se que dentre as mães que desmamaram precocemente
seus filhos, 50% estavam em aleitamento materno complementado, 35% em
aleitamento materno predominante e 15% desmame total. Aleitamento materno
predominante é quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas
à base de água; o aleitamento materno complementado corresponde a quando a
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criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido
com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo e por último considerase criança "desmamada" quando ocorre a suspensão total do leite materno1.
Verificou-se que 80% das mães que estão desmamando seus filhos possuem
idade igual ou superior a 20 anos, diferente da faixa etária encontrada em alguns
estudos, que afirmam que a idade materna menor que 19 anos está relacionada
ao desmame devido à falta de experiência anterior. Os dados afirmaram que 80%
das entrevistadas possuíam um companheiro fixo e ainda assim desmamaram
seus filhos. Quanto à escolaridade, constatou-se, um baixo nível escolar, apenas
25% tinham ensino médio, o que confirma os dados da literatura de que um dos
fatores para o desmame precoce é a pouca educação materna. A maioria não
possuía ocupação (90%), o emprego não é o principal determinante do desmame,
porém a pressão social resultante das transformações econômicas e da crescente
inserção da mulher no mercado de trabalho, resultou num cenário favorável ao
desmame5. Todas as entrevistadas possuíam renda mensal de até no máximo 2
salários mínimos, sendo a maioria delas (60%) tinham renda mensal inferior a um
salário. No que se refere ao tipo de parto, 75% das mães que desmamaram seus
filhos tiveram parto normal, 70% delas eram primíparas, assim como a maioria
delas (90%) apresentou algum tipo de problema na mama, sendo 39% eram
fissuras mamilares, seguido de 33% por obstrução de ductos; quando a dor
permanece durante toda a mamada há maior chance da lactante desmamar seu
filho3. O motivo mais freqüente referido pelas mães foi que o leite era pouco
(60%), em seguida não matava a sede da criança (20%). Essas informações
demonstram alguns mitos e falta de informação sobre o leite materno. Em alguns
estudos que se buscou entender o desmame com base na justificativa das
mulheres, o leite fraco ou pouco leite figuram como principal fator. Contudo, as
disfunções lactogênicas mamárias são raras, permitindo refutar com base
científica as teses da hipogalactia e da existência de leite fraco5. As mulheres
referiram ainda (85%) que receberam orientações feitas por familiares ou amigos
incentivando a complementação do aleitamento materno antes da época
preconizada pelo Ministério da Saúde, sendo um incentivo ao desmame precoce.
A amamentação, além de determinada biologicamente, é socioculturalmente
condicionada, portanto, um ato de ideologias e determinantes que resultam das
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condições concretas da vida1. 90% das entrevistadas referiram que foram
orientadas por profissionais de saúde sobre a importância do aleitamento, e ainda
assim praticaram o desmame. Dentre os profissionais, o enfermeiro teve destaque
com uma taxa de 50% entre os profissionais que incentivaram o aleitamento
materno, alguns estudos referem que o enfermeiro realiza o cuidado de forma
humanizada e individualizada nos serviços de saúde e até no seu domicílio. No
que se referem aos bicos artificiais, todas as mães (100%) que desmamaram
estavam fazendo uso, quando os bebês utilizam mamadeira passam a não querer
sugar o seio ou sugam-no com pouca intensidade, pois a sucção da mamadeira é
mais fácil, dessa forma impede que os bebês consigam retirar o leite suficiente do
seio e choram depois da mamada, levando a mãe à crença de pouco leite ou
fraco, acontecendo assim o desmame. Conclusão: O incentivo ao aleitamento
materno é uma atividade importante e que deve ser preconizada e incentivada
pelos profissionais de saúde, pois é o instrumento mais eficaz na prevenção de
doenças e no desenvolvimento do lactente em sua primeira fase de vida. A
amamentação exclusiva é um desafio para a Saúde Pública do país, pois o
desmame precoce associa-se a diversos fatores. A pesquisa possibilitou a
identificação de casos de desmame precoce e os fatores que geram essa
situação. É necessário que os profissionais de saúde, identifiquem o mais precoce
possível os fatores de risco para o desmame precoce, buscando assim melhoria
nos níveis de aleitamento exclusivo. A tecnologia comunicativa é o principal
recurso dos profissionais de saúde para ajudar a nutriz a viver a amamentação de
modo mais saudável. Assim, é de fundamental importância que a mulher sinta-se
adequadamente assistida nas suas dúvidas e dificuldades, para que as mesmas
possam assumir com mais segurança o papel de mãe e provedora do aleitamento
de seu filho. Cabendo aos profissionais de Saúde, em especial, aos enfermeiros e
ao Serviço de Saúde o compromisso de realizar um atendimento de qualidade a
essas mães de modo a tornar a amamentação um ato de prazer e não uma
obrigação. Referências: 1. Ministério da Saúde (Brasil), Secretaria de Atenção à
Saúde. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação
complementar. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 2. Candeias NMF. Educação
em saúde na prevenção do risco de desmame precoce. Rev Saúde Públ. 2005;
17:71-82. 3. Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Aleitamento

1882

materno. Disponível em: www.unicef.org.br .Acesso em: 5 abr. 2009. 4. Figueira
F, et al. Diagnóstico e tratamento em pediatria. 2º ed. Rio de Janeiro: Medsi;
2001. 5. Santos CL, et al. Obstetrícia: diagnóstico e tratamento. Rio de Janeiro:
Medsi;1998.
Descritores: Aleitamento Materno. Desmame. Lactente.

1883

FATORES DE RISCO E AGRAVOS REFERENTES À HIPERTENSÃO
ARTERIAL SISTÊMICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
DIAS NRC1
BARBOSA, YC2
LIMA, LS3
AGUIAR, MIF4
INTRODUÇÃO: A infância e a adolescência são marcadas por alterações
significativas no aspecto físico, psíquico e social. Para o seu pleno
desenvolvimento, o organismo deve contar com uma série de condições
favoráveis, tais como alimentação saudável, segurança, garantia de acesso à
saúde e educação, entre outros. Em estudos realizados com essa população têm
sido verificado que doenças consideradas exclusivas dos adultos, anteriormente,
têm atingido essa parcela da população no Brasil e no mundo, comprometendo o
seu desenvolvimento saudável. Dentre essas patologias, estudos apontam a
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) como doença prevalente1. Os fatores de
risco para a HAS em crianças e adolescentes são: excesso de peso, nível
reduzido de atividade física, ingestão inadequada de frutas e vegetais, consumo
excessivo de sódio e de álcool, o tabagismo, o uso de drogas ilícitas e a utilização
de hormônios esteróides, de hormônio do crescimento, de anabolizantes e de
anticoncepcionais orais2,3. Deve-se ressaltar, contudo, que a maioria das crianças
portadoras de HAS não apresenta causas evidentes que justifiquem a elevação
arterial, são, portanto, portadoras de hipertensão arterial essencial. Para o
estabelecimento do diagnóstico de HAS nessa população, considera-se os
valores abaixo do percentil 90 como normotensão, desde que inferiores a 120/80
mmHg; entre os percentis 90 e 95, como limítrofe e igual ou superior ao percentil
95, como hipertensão arterial, salientando-se que qualquer valor igual ou superior
a 120/80 mmHg em adolescentes, mesmo que inferior ao percentil 95, deve ser
considerado limítrofe4. É importante salientar que a presença de alterações da
1
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pressão arterial encontradas nas crianças e nos adolescentes não significa,
necessariamente, que estes sejam hipertensos, entretanto, evidencia uma
disposição para o desenvolvimento da doença. A constatação dessas alterações
nos valores pressóricos já na população mais jovem promove a possibilidade de
se iniciar o acompanhamento clínico e a promoção de educação em saúde de
forma precoce. A partir dessas ações, durante o período da infância e da
adolescência, haveria então a possibilidade de diminuir a morbidade e a
mortalidade em adultos. O Sistema de Cadastramento e Acompanhamento de
Hipertensos e Diabéticos (HiperDia), tem como proposta gerar informações de
caráter público, por meio de divulgação na internet, sobre a situação da HAS no
país. Através desse sistema, tornou-se possível a obtenção de uma base com
informações disponíveis para os gerentes locais, gestores das secretarias
municipais, estaduais, Ministério da Saúde e população em geral. Além do
cadastro, o Sistema permite o acompanhamento, a garantia do recebimento dos
medicamentos prescritos, a definição do perfil epidemiológico desta população e a
conseqüente criação de estratégias de saúde pública que possam levar à
modificação do quadro atual, a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas e a
redução do custo social5. OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi identificar o
perfil clínico de crianças e adolescentes com HAS, segundo os fatores de risco e
agravos associados. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo documental,
retrospectivo, realizado no período de agosto e setembro de 2011. A coleta de
dados foi realizada nas bases de dados do Sistema de Cadastramento e
Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos (HiperDia), identificando os fatores
de risco para HAS e doenças concomitantes em crianças e adolescentes
residentes no Maranhão, notificados no período de 2002 – 2010, disponível no
sítio do Departamento de

Informática do SUS – DATASUS. As variáveis

analisadas foram: sedentarismo, sobrepeso, tabagismo, sexo, doença renal,
acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio e coronariopatias. Também
foi descrito o risco estratificado dos indivíduos, classificado de acordo com os
critérios definidos no HiperDia. RESULTADOS: No período investigado, foram
cadastradas no Sistema Hiperdia – MA 969 portadores de hipertensão, com
idades de 0 a 19 anos, sendo 55,93% (542) na faixa etária de 0 a 14 anos e
44,06% (427) entre 15 e 19 anos. Verificou-se em 2010 um acréscimo de 1,8%
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(17) em relação a 2002, observou-se ainda que o ano com maior taxa de
incidência foi 2006, com 16 % (156) e o ano que apresentou menor incidência foi
2004 com 7,8% (76). Com relação ao sexo, identificou-se predominância de
pacientes do sexo feminino, 66,76 % (647), e apenas 33,23% (322) do sexo
masculino. Dentre os fatores de risco, observou-se que o sedentarismo foi o mais
acentuado 34,46% (334), seguido do sobrepeso 24,14% (234) e tabagismo 13,2%
(128). Quanto às doenças concomitantes, a mais comum foi a que engloba
“outras doenças coronarianas” com 6% (59). Doença renal, Acidente Vascular
Cerebral e Infarto Agudo do Miocárdio aparecem em seguida, apresentando
5,98% (58); 3,71% (36) e 2% (20), respectivamente. Com relação ao grau de
risco, constatou-se que 17,13% (166) apresentaram risco baixo; 34,67% (336)
risco médio; 7% (68) risco alto e 13,51% (131) risco muito alto. Desses, 269 não
foram calculados. Diferenciando por sexo, a proporção dos fatores de risco e
doenças concomitantes, verificou-se que todas as variáveis foram mais
acentuadas no sexo feminino. Diante dos dados analisados, percebeu-se que o
sexo feminino foi o mais predominante e apresentou os maiores percentuais com
relação aos fatores de risco e doenças associadas. Uma justificativa para esses
resultados seriam as diferenças hormonais e sociais entre os sexos, além do fato
de as mulheres e crianças procurarem mais os serviços de saúde e,
conseqüentemente, maiores são as suas chances de serem inscritas no
HiperDia3. Nos dados encontrados nesta pesquisa, observou-se ainda que entre
os fatores de risco para a hipertensão o tabagismo está em terceiro lugar. Apesar
de mostrar-se em menor proporção com relação ao sedentarismo e sobrepeso,
deve

ser

destacado

por

ser

um

importante

fator

para

as

doenças

cardiovasculares, e principalmente por apresentar-se em maior proporção no sexo
feminino, fato que em outras regiões do país mostra-se diferente2,3. Quanto ao
risco, observou-se uma grande proporção no risco considerado médio, o que deve
chamar a atenção dos gestores e profissionais da saúde, pois o agravamento da
doença acarreta aos pacientes impactos muito intensos, podendo prejudicar a sua
qualidade de vida e muitas vezes levar à morte, por isso tornam-se necessárias
ações prioritárias. A redução do tabagismo, da obesidade e o estímulo à prática
regular de exercícios físicos são metas que devem pautar ações para o controle
da hipertensão. CONCLUSÕES: Vale ressaltar que o Sistema Hiperdia apesar de
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ser novo, é uma fonte importante, pois a partir dos dados, é possível que gestores
tenham um reflexo da situação de saúde do seu município, que serve de
subsídios para a tomada de decisão.
Palavras Chave: Sistemas de Informação; Fatores de risco; Hipertensão.
REFERÊNCIAS
1. Vieira MA, Carmona DPD, Anjos LA, Souza T, Espinosa MM, Ribeiro RLR,
Barbosa DA Pressão arterial de crianças e adolescentes de escolas públicas de
Cuiabá, Mato Grosso. Acta Paul Enferm. 2009; 22(Especial-Nefrologia): 473-5.
2. Sociedade Brasileira de Cardiologia / Sociedade Brasileira de Hipertensão /
Sociedade Brasileira de Nefrologia. VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. Arq
Bras Cardiol 2010; 95(1 supl.1): 1-51
3. Boing AC, Boing AF Hipertensão arterial sistêmica: o que nos dizem os
sistemas brasileiros de cadastramentos e informações em saúde Rev Bras
Hipertens. 2007; 14(2): 84-88.
4. Sociedade Brasileira de Cardiologia / Sociedade Brasileira de Hipertensão /
Sociedade Brasileira de Nefrologia. V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão
Arterial. Hipertensão 2006; 9(4): 12
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FATORES DE RISCO PARA ERROS DE MEDICAÇÃO EM UMA UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA
Conceição C1, Anhaia R2, Lopes M3
Descritores: erros de medicação, unidade de terapia intensiva, prescrição
eletrônica

Introdução:
A promoção da segurança dos pacientes no decorrer da internação em uma
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) tem merecido constantes
investigações e vem recebendo destaque na literatura médica mundial.
Inúmeras ferramentas têm sido utilizadas com o objetivo de identificar e intervir
nas situações que ameacem a integridade de pacientes, e de seus familiares, e
que favoreçam à ocorrência de erros, resultando em morte ou sequelas e,
consequentemente, no aumento do tempo de permanência hospitalar1.
A condição clínica do paciente pediátrico crítico está diretamente associada à
complexidade da terapia intravenosa (TIV) instituída. A administração
concomitante de analgésicos, sedativos, bloqueadores neuromusculares, antiarrítmicos e medicamentos vasoativos proporciona aumento da vulnerabilidade
do paciente às situações de erros relacionados aos medicamentos2.
Os eventos indesejados com medicação que ocorrem em alguma etapa da TIV
são denominados erros de medicação (EM). Segundo o National Coordinating
Council for Medication Error Reporting and Prevention, EM “é qualquer evento
evitável que, de fato ou potencialmente, conduz ao uso inadequado de
medicamentos” e varia de acordo com o setor de hospital, sendo mais
frequentemente observado nas áreas que prestam atendimento aos pacientes
críticos, como UTIP, por exemplo1,2,3.
As medidas de segurança quanto à TIV envolvem a identificação dos fatores
relacionados ao erro, reconhecendo seu caráter multidimensional. Sabendo
que o EM pode ocorrer do momento da realização da prescrição até a
administração do fármaco, as estratégias utilizadas para prevenção de EM
incluem algumas medidas, como a correta identificação do paciente, a
separação de medicamentos diferentes cujas embalagens sejam semelhantes
e a elaboração de prescrição legível, sendo este último favorecido pela
utilização de sistemas computadorizados como ferramenta auxiliar. Neste
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sentido, os investimentos no desenvolvimento de programas na área médica
resultaram na introdução da prescrição médica eletrônica (PME)1,2,4.
A PME apresenta inúmeras vantagens no ambiente intensivo pediátrico. A
interpretação da prescrição de medicamentos em baixas dosagens, que
ocupam várias casas decimais, é facilitada pela legibilidade. Além disso, existe
a possibilidade de se corrigir os erros no momento da digitação garante, ao
prescritor, a administração do medicamento escolhido. Alguns sistemas,
inclusive, impedem a elaboração de prescrições com ausência de informações
e sinalizam altas dosagens, possíveis efeitos colaterais e incompatibilidades
medicamentosas4,5.
Apesar dos sistemas computadorizados de prescrições representarem grande
avanço dentro das estratégias utilizadas para minimizar erros decorrentes de
prescrições mal formuladas, eles não erradicam todas as possibilidades de
ocorrência de erros, apresentando inúmeros fatores de riscos. Estudos indicam
falhas no sistema de PME, apontando que 17% das prescrições apresentavam
rasuras, 16,8% havia medicações suspensas manualmente, 28,2% havia
informações que poderiam deixar os profissionais em dúvida e 25% continham
medicações prescritas manualmente1,3.

Objetivo:
Descrever os fatores de risco para a ocorrência de EM identificados em PME
de pacientes hospitalizados em uma UTIP de um hospital infantil de médio
porte, da rede pública na cidade de São Paulo (SP).

Método:
Trata-se de uma pesquisa descritiva e quantitativa, utilizando o prontuário do
paciente para revisão de PME, realizada nos meses de fevereiro e março de
2011, por médicos intensivistas pediátricos, aos pacientes internados em uma
UTIP. Obteve-se a relação dos pacientes internados através da leitura do livro
de passagem de plantão dos enfermeiros da unidade. Utilizou-se uma planilha
eletrônica do programa Microsoft Excel® para distribuição dos dados obtidos
nos prontuários e para os cálculos das médias dos itens pesquisados.
Foram estabelecidos dois domínios, mediante levantamento bibliográfico,
contendo os mais frequentes fatores de risco para a ocorrência de EM. O
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primeiro domínio, relacionado a prescritor/equipe, inclui: a) alteração manual de
horário/dose/via, sem a identificação do profissional, b) introdução de
medicamentos realizada manualmente, c) duplicação do item prescrito, d)
caligrafia ilegível e e) rasuras.
O segundo domínio, relacionado ao sistema, engloba a) ilegibilidade na
impressão, b) padronização de horário diferente do aprazado manualmente
pelo enfermeiro, c) inclusão de horário nas condições que exigem avaliação
profissional (a critério médico ou se necessário), d) prescrição de medicamento
não padronizado em local inadequado e e) descontinuidade do item prescrito,
com desmembramento em diferentes vias impressas.

Resultados:
No período de fevereiro e março de 2011 foram internados 49 pacientes na
UTIP, com média de permanência de 8,45 dias/paciente. Do total de 49
prontuários, 40 foram disponibilizados para consulta, pois 9 estavam
incompletos ou se encontravam em outros departamentos do hospital.
Ao todo, 338 PME foram consultadas, sendo identificados 921 fatores de risco
para erro de medicação, conforme critérios previamente estabelecidos,
perfazendo a média de 2,8 por prescrição.
A

distribuição

prescritor/equipe,

dos

fatores

resultou

identificados,

em

a)

18%

no
como

domínio

relacionado

alteração

manual

a
de

horário/dose/via, sem a identificação do profissional; b) 20% de introdução de
medicamentos realizada manualmente; c) 3% de duplicação do item prescrito;
d) 0,3% de caligrafia ilegível e e) 8,5% de rasuras.
No segundo domínio, que está relacionado ao sistema, foram identificados: a)
1,5% de fatores relacionados à ilegibilidade na impressão, b) 15% de
padronização de horário diferente do aprazado manualmente pelo enfermeiro,
c) 8% de inclusão de horário nas condições que exigem avaliação profissional
(a critério médico ou se necessário), d) 22% de prescrição de medicamento
não padronizado em espaço inadequado e e) 4% de descontinuidade do item
prescrito, com desmembramento em diferentes vias impressas.

Conclusões:
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Dentre as inúmeras vantagens da PME, consideramos que a legibilidade e a
organização são algumas das características principais que a tornam uma
ferramenta segura na administração da TIV. Mesmo assim, o presente estudo
visou descrever fatores de risco que ainda favorecem a ocorrência de EM em
PME no ambiente intensivo pediátrico4,5.
Nesse trabalho, enfatizamos que a conscientização do impacto provocado
pelos EM na recuperação de pacientes considerados críticos resulta na adoção
de medidas preventivas, independente do uso da tecnologia para a realização
de PME. As alterações de horário, de dose e/ou da via das medicações, assim
como a introdução de medicamentos, uma vez impressa a prescrição diária,
devem ser realizadas na continuidade da mesma e com a devida identificação
do profissional, com carimbo e assinatura2,3,4,5.
Outro ajuste que consideramos eficaz é a elaboração de um programa que
permita o aprazamento dos horários da administração dos medicamentos pelos
enfermeiros, que são os responsáveis pela execução da prescrição. O
programa utilizado no hospital contém horários padronizados e que são
estabelecidos no momento da introdução de cada medicamento, obrigando o
prescritor (médico) a eleger aleatoriamente o mais conveniente ou consultar o
enfermeiro. Além disso, torna-se necessária a inclusão de medicamentos nãopadronizados, a fim de que os mesmos sejam impressos juntamente com os
demais e, assim, facilitar a leitura e a interpretação da PME pela equipe de
enfermagem1,3,4,5.

Referências:
1.Pelliciotti JSA, Kimura M. Medications erros and health-related quality of life
of nursing professional in intensive care units. Rev Latinoam Enferm
2010;18:1062-9.

2.Kawano DF, Pereira LRL, Ueta JM, Freitas O. Acidentes com os
medicamentos: como minimizá-los? Rev Bras Ciênc Farmaceut 2006;42:48795.

3.Toffoletto MC, Padilha KG. Consequências de medicação em unidades de
terapia intensiva e semi-intensiva. Rev Esc Enferm USP 2006;40:247-52.
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4.Cassiani SHB, Gimenes FRE, Freire CC. Avaliação da prescrição médica
eletrônica em um hospital universitário. Rev Bras Enferm 2002;55:509-13.

5.Oliveira RC, Camargo AEB, Cassiani SHB. Estratégias para prevenção de
erros de medicação no Setor de Emergência. Rev Bras Enferm 2005;58:399404.
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FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SÍNDROME
METABÓLICA EM ADOLESCENTES ESCOLARES EM SÃO LUÍS –
MA.
SILVA CG1
MURICI AFF ²
MACHADO CD ³
SARDINHA AHL4
NETO JFRF 5

Introdução: Há pouco mais de duas décadas, a identificação de um conjunto de
fatores de risco para doenças cardiovasculares (DCV), tais como obesidade,
hiperglicemia, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e dislipidemia visa caracterizar
possível predisposição para complicações do aparelho circulatório, como
insuficiência cardíaca, doença arterial coronária, infarto agudo do miocárdio e
acidente vascular encefálico. A síndrome metabólica tem correlação para o
desenvolvimento da doença cardiovascular e diabetes e a sua prevalência
aumenta com a obesidade. Estudos realizados em algumas cidades brasileiras
mostram que o sobrepeso e a obesidade já atingem mais de 20% das crianças e
adolescentes, como em Recife, alcançando 35% dos escolares avaliados. Dessa
forma, as doenças correspondentes à Síndrome Metabólica apresentam como
fatores de risco os antecedentes familiares, sendo estes não modificáveis e
independentes e devem ser ainda muito estudados, mas já considerados. A
presença de pelo menos um fator de risco para DCV tem sido observada em 60%
das crianças e adolescentes com excesso de peso, sendo que 20% apresentam
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dois ou mais fatores de risco, sendo o início e o tempo de duração da obesidade
um fator importante no desenvolvimento da aterosclerose. Até alguns anos atrás,
o diabetes tipo 2 era uma doença encontrada mais no adulto; no entanto, nos
últimos anos tem se verificado um aumento da prevalência desta doença em
crianças e adolescentes. Neste sentido, deve-se enfatizar que o diabetes tipo 2
tem contribuído com mais de 30% dos novos casos de diabetes, mostrando uma
possível relação do aumento da prevalência de obesidade infantil com o
desenvolvimento desta doença. Objetivo: Avaliar fatores de risco para o
desenvolvimento da Síndrome Metabólica em adolescentes escolares do
município de São Luís - MA. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa do tipo
transversal descritiva realizada em adolescentes de cinco escolas públicas de
São Luís – MA, com escolha aleatória dos escolares, no período de janeiro à
agosto de 2011. A pesquisa atendeu ao estabelecido na resolução 196/96 e foi
aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário da
Universidade Federal do Maranhão
e

os

responsáveis

pelos

(CEP-HUUFMA) com parecer nº276/10-200

sujeitos

envolvidos

assinaram

o

Termo

de

consentimento Livre e Esclarecido concordando com a participação destes no
estudo. Os dados foram inseridos em um banco de dados no programa EPI-INFO,
versão 4.3. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um roteiro
sistematizado construído considerando as variáveis do estudo e tomando por
base a revisão da literatura, relacionados aos fatores de risco e presença de
complicações crônicas em familiares como hipertensão arterial, obesidade e
diabetes mellitus. Para obtenção do peso e estatura e pressão arterial utilizamos
a balança analógica com estadiômetro para altura com capacidade de zero a 100
kg, aparelho esfigmomanômetro aneróide e estetoscópio, após terem sido
submetidos a testes de calibragem. Para avaliação do nível glicêmico e das taxas
de triglicerídeo e HDL, foi realizada a coleta de 10 ml de sangue após 12 horas de
jejum. Resultados: Até o presente estudo, a amostra foi formada por 112
adolescentes de 5 escolas públicas na faixa etária de 12 a 17 anos, sendo 52 do
sexo masculino e 60 do sexo feminino. Em relação ao IMC (Índice de Massa
Corporal), os colegiais foram classificados em eutróficos 90 pacientes (IMC por
percentil menor que < 85 percentil), sobrepeso 14 pacientes (IMC por percentil >
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85 < 90) e 8 pacientes obesos (IMC por percentil ≥90). Entre os antecedentes
familiares, verificamos em 80% dos colegiais, possuem história familiar de
obesidade, hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2. Entre as variáveis
lipídicas a média do HDL-colesterol foi de 40mg/dc (30 a 50 mg/dl) no sexo
masculino e a média 48 mg/dl (36 a 60 mg/dl) no sexo feminino. Nos 10 pacientes
do sexo masculino com sobrepeso o HDL variou de 30 a 40 mg/dl e nos 4 obesos
variou de 36 a 40 mg/dl. Nos 4 pacientes do sexo feminino com sobrepeso o HDL
variou de 36 a 40 mg/dl e nas duas pacientes obesas 38 a 40 mg/dl. A média de
triglicerídeo foi de 85mg/dl (60 a 150mg/dl) no sexo masculino e 80mg/dl (60 a
160mg/dl) no sexo feminino. Nos 10 pacientes de sexo masculino com sobrepeso,
o triglicerídeo variou entre 110 a 140 mg/dl e nos 4 pacientes obesos variou de
110 a 150 mg/dl. Já nas 4 pacientes do sexo feminino com sobrepeso variou de
110 a 120 mg/dl e nas duas pacientes obesas 120 a 160 mg/dl. Em relação à
glicemia em jejum, a média foi em torno de 86mg/dl (70 a 102mg/dl) valores
encontrados em 106 pacientes e somente 6 pacientes da nossa amostra a
glicemia em jejum foi igual ou superior a 100mg/dl. Dentre os escolares
estudados, 20% apresentaram alterações na pressão arterial, no sexo masculino
a pressão sistólica variou entre 11-12,7 mmHg já no sexo feminino foi entre 12 12,8mmHg, e a diastólica em ambos os sexos variaram entre 78 – 85 mmHg.
Para o diagnóstico da síndrome metabólica em adolescentes, obedecendo aos
critérios da NCEP-ATPIII, modificado que consiste na associação de três ou mais
dos seguintes critérios: obesidade abdominal ≥ a 90 percentil para sexo e idade
ou IMC proposto pelo Centro de Prevenção e Controle de Doença; triglicerídeos
≥ 110 mg/dl; HDL colesterol ≤ 40 mg/dl; glicemia em jejum ≥ 100 mg/dl e Pressão
Arterial ≥ 90 percentil para idade, sexo e altura. Conclusão: Observa-se que
somente nas crianças obesas tanto do sexo masculino quanto do feminino houve
variação dos valores considerados normais para triglicerídeos, o que enfatiza a
obesidade como fator de risco para o desenvolvimento de síndrome metabólica.
Dessa forma, os pacientes obesos já possuem um fator de risco para síndrome
metabólica já que a obesidade faz aumentar a resistência insulínica e os níveis
séricos de insulina. Nos valores referentes ao HDL, os escolares com sobrepeso
e obesidade apresentaram menor que o esperado, mas não apresentou um valor
dominante para o diagnostico de síndrome metabólica. Em relação à glicemia em
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jejum pode-se observar que apenas 5,7% das crianças avaliadas possuem
glicemia em jejum acima do padrão, também não mostrou relevância para o
diagnóstico. Porém, em relação aos antecedentes familiares, 80% apresentaram
história familiar de obesidade, hipertensão arterial e diabetes mellitus tipo 2,
percentual este que aponta que tal presença acomete todo o grupo, independente
de excesso de peso ou alterações de perfil lipídico ou de pressão arterial,
implicando na necessidade de inclusão do grupo em políticas de detecção e
prevenção da SM. De acordo com a pressão houve maiores índices no sexo
feminino do que no masculino o que contradiz o estudo de Costa e Schieri (1998)
em adolescentes de 12 a 19 anos no Rio de Janeiro, a hipertensão se mostrou
mais elevada no sexo masculino (10,9%) do que no feminino (7%). A
circunferência abdominal, tem sido utilizada no atendimento ambulatorial para
avaliar a deposição de gordura na região abdominal, já que esta variável isolada
tem demonstrado uma melhor associação com as alterações metabólicas do que
a relação circunferência cintura-quadril (RCQ). Em adolescentes, parece que a
RCQ não é apropriada como medida antropométrica para avaliar a distribuição da
gordura corporal, podendo a RCQ estar mais relacionada a essa variação do que
à distribuição da gordura corporal, propriamente dita. Entretanto, ainda não foram
estabelecidos pontos de corte para circunferência abdominal que indiquem o risco
do adolescente desenvolver a doença cardiovascular na vida futura.
Referências:
1. Oliveira CL; Mello MT; Cintra IP; Fisberg M. Obesidade e síndrome
metabólica na infância e adolescência. Rev. Nutr. vol.17 n°2 Campinas
Apr./June 2004.
2. Santana LMDM. Ocorrência de síndrome metabólica em escolares e
fatores dietéticos associados. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública –
Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza).
3. Nakazone MA, Pinheiro A, Braile MCVB, Pinhel MAS, Sousa GF, Júnior SP,
et al. Prevalência de síndrome metabólica em indivíduos brasileiros pelos
critérios de NCEP-ATPIII e IDF. Rev. Assoc. Med. Bras. vol.53 no.5 São
Paulo Sept./Oct. 2007.
Descritores: Fatores de risco. Diabetes mellitus, Obesidade e Adolescentes.
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FATORES DE RISCO PARA PNEUMONIA, DIARRÉIA E ANEMIA EM
LACTENTES ATÉ SEIS MESES DE VIDA
Mello FT¹, Santos CIL², Ferrari RAP³, Tacla MTGM³, Cardelli AAM4
INTRODUÇÃO: Embora tenham sido praticadas importantes ações para uma
assistência integral à saúde da criança, muitas doenças consideradas evitáveis
ainda são bastante prevalentes. Nos últimos anos, o estudo das morbidades sob
a perspectiva do risco permitiu identificar de forma mais específica os grupos
vulneráveis a cada uma delas, pois tornou mais clara a rede de eventos que as
determina. Com isso, possibilitou o reconhecimento e acompanhamento precoce
dos grupos expostos e a melhor programação das possíveis intervenções a serem
realizadas, com o intuito de aperfeiçoar a assistência à saúde da população.
Algumas doenças, particularmente as consideradas evitáveis, ainda apresentam
importante participação como causas de óbito infantil, principalmente nas famílias
de baixa renda. Inserem-se neste grupo a diarréia, a pneumonia e a desnutrição,
patologias de relativo fácil manejo. OBJETIVO: Frente à prevalência de doenças,
em especial nos menores de um ano de idade, consideradas de fácil manejo com
acompanhamento sistemático nos serviço de atenção básica de saúde, o
presente estudo teve como objetivo identificar e analisar os fatores de risco para
pneumonia, diarréia e anemia em crianças até seis meses de idade nascidas em
duas maternidades públicas no município de Londrina, Paraná. METODOLOGIA:
Trata-se de estudo de coorte com mulheres atendidas em duas maternidades
públicas, A e B, no município de Londrina-Paraná, no ano de 2006.
Considerando-se uma margem de erro da pesquisa de 3%, em nível de confiança
de 95% e 4875 partos ocorridos nas duas instituições, obteve-se uma amostra de
744, mas, foram entrevistadas 752 mulheres. A primeira etapa da pesquisa foi
realizada nos meses de fevereiro, março e abril de 2006, operacionalizada por
meio de entrevista estruturada individual e análise dos registros dos prontuários e
¹Enfermeira. Residente de Enfermagem em Saúde da Criança, pela Universidade Estadual de
Londrina – UEL, Londrina, Paraná, Brasil. Email: fernandatm_88@hotmail.com
²Enfermeira, graduada em Enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina - UEL, Londrina,
Paraná, Brasil.
³Enfermeira, Docente do Departamento de Enfermagem, Área da Saúde da Criança, Universidade
Estadual de Londrina - UEL, Londrina, Paraná, Brasil.
4
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Universidade Estadual de Londrina - UEL, Londrina, Paraná, Brasil.
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dos cartões de pré-natal das mulheres. A segunda etapa, objeto do presente
artigo, foi executada no domicílio das mulheres/mães participantes na primeira
fase da pesquisa, seis meses após o nascimento da criança. A partir da amostra
inicial de 752 puérperas entrevistadas na primeira etapa da pesquisa, foram
incluídas para análise do estudo aquelas que se encontravam no endereço
disponibilizado nas maternidades na etapa subsequente, sendo excluídos,
também, os dados referentes aos (6) óbitos ocorridos até a data da entrevista,
totalizando 426 mães visitadas no domicílio no sexto mês de vida da criança. O
período da coleta correspondeu aos meses de agosto, setembro e outubro de
2006, respectivamente ao mês do nascimento. Neste momento, foram coletados
dados sobre a evolução do crescimento e desenvolvimento infantil; histórico de
internação, morbidade e mortalidade; história da amamentação e hábito alimentar;
acompanhamento da criança pelo serviço básico de saúde após a alta da
maternidade; calendário vacinal e institucionalização da criança em creches. As
variáveis que compuseram o modelo analítico foram tratadas utilizando-se o
programa computacional Statistical Package for the Social Sciences (SPSS),
versão 6.0. este projeto foi submetido à apreciação da Comissão de Ética em
Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Londrina, protocolo número 033/05
de

24/06/2005.

RESULTADOS:

Com

relação

às

características

sociodemográficas das entrevistadas, apresentaram em sua maioria, idade entre
20 e 35 anos (67,8%) e 26,1% tinham 19 anos ou menos. Com relação à
escolaridade, 55,2% tinham de 8 a 11 anos de estudo, mas 34,7% de 4 a 7 anos.
Aproximadamente 60% eram remuneradas e 36,6% exerciam o trabalho informal.
Com relação à classificação econômica, observou-se maior prevalência da classe
C (57,2%), seguida pela classe D (32,9%). A grande maioria das mulheres tinha
um parceiro (81,5%) destas, a metade (41,2%) em união consensual.
Observando-se a paridade, 90,6% delas tiveram de um a três filhos. O número de
consultas realizadas no período pré-natal foi superior a quatro para quase 90%
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das gestantes, sendo que 49,1% realizou mais de sete consultas. Dentre os
nascimentos, 350 ocorreram na instituição 1 e 76 na instituição 2. Durante os
primeiros seis meses de vida da criança ocorreram seis óbitos, dos quais dois
ocorreram por anóxia neonatal, um por insuficiência respiratória, um por
pneumonia, um por cardiopatia e um por asfixia neonatal. Todas as mães cujos
bebês faleceram realizaram menos de três consultas durante o período pré-natal.
O peso adequado (PAIG) dos RNs ao nascimento superou os 65%, porém, 23,2%
obtiveram peso insuficiente (PIG). O Índice de Apgar foi classificado como normal
em 86,4% dos neonatos no 1º minuto de vida e 97,2% no 5º minuto. Observou-se
que mais de 78% das mães não trabalhavam fora de casa. A grande maioria das
crianças realizou acompanhamento no programa de puericultura da Unidade
Básica de Saúde. Entretanto, apenas 16,7% delas realizaram três ou quatro
consultas até os seis meses de vida, sendo que 81% compareceu para o
acompanhamento uma ou duas vezes. A situação vacinal também foi avaliada,
evidenciando que 48,6% ainda não possuíam seu esquema de imunização
completo com relação à terceira dose das vacinas Tetravalente e Sabin. Outras
46,8% possuíam o calendário atualizado. Com relação ao aleitamento materno,
observou-se um decréscimo na taxa de aleitamento materno exclusivo (AME) no
decorrer dos seis meses. Apenas 4,9% das mães mantiveram o AME até o final
do primeiro semestre de vida da criança, outras 30,8% abandonaram a prática por
volta do primeiro mês e 39,2% no segundo / terceiro mês. Quase a totalidade das
crianças (97,0%) recebia algum outro tipo de alimento por volta do sexto mês e
79,8% já ingeriam leite artificial. As doenças que mais prevaleceram, segundo o
relato das mães, foram as infecções de vias aéreas superiores (IVAS). Fizeram
parte deste grupo a gripe, com presença de coriza (39,2%) e a bronquite /
bronquiolite (4,9%). Das 188 crianças que foram acometidas por IVAS, 10,6% (20)
desenvolveram pneumonia, necessitando de internação 55% (11) delas. Dentre
as crianças acometidas por pneumonia, mais da metade (60%) tinha PAIG e
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obteve Índice de Apgar normal. Realizaram mais de três consultas de puericultura
apenas 10% delas e nenhuma freqüentava a creche. Com relação aos hábitos
alimentares, 75% já não estavam em aleitamento materno exclusivo no terceiro
mês de vida, 94,4% recebia leite artificial e 73,7 ingeria outros alimentos. As mães
possuíam, em sua maioria (75%), idade entre 20 e 35 anos e 65% tinha
escolaridade superior a 8 anos. Houve ocorrência desta morbidade apenas em
famílias com classificação econômica “C” (60%) e “D” (40%). Possuía união
estável 80% e apenas duas tinha mais de três filhos. Em seguida, destaca-se a
ocorrência de doenças diarréicas em 10,6% das crianças. Destas, 26,6% (12)
evoluíram para desidratação, sendo que 10 necessitaram de internação em razão
deste agravo. Todas as crianças já recebiam outro tipo de alimento e 88,9% (40)
já recebiam outro tipo de leite. A grande maioria (84,5%) não havia realizado mais
de duas puericulturas. Cerca de 20% das mães possuíam mais de três filhos,
35,5% delas tinha menos de 19 anos de idade e a mesma porcentagem havia
estudado menos de oito anos. Trabalhavam fora de casa apenas 28,9% das mães
e cerca de 83% tinha situação conjugal estável. De acordo com a classificação
econômica, 55,5% pertenciam à classe “C” e 37,8% à classe “D”.

Foram

registrados, também, episódios de anemia, em especial a ferropriva, em 3,1%
(13) das crianças, sendo que 76,9% (10) delas obtiveram peso adequado ao
nascer e todas Índice de Apgar normal no 5º minuto. Mais de 80% havia sido
amamentada em regime exclusivo somente até o primeiro (38,5%) ou terceiro
(46,2%) mês. Todas estavam recebendo outro tipo de alimento e 10 outro tipo de
leite. Todas as crianças que tiveram anemia realizaram apenas uma (53,8%) ou
duas puericulturas (46,2%). Todas as mães realizaram menos de 3 consultas no
pré-natal, quase metade delas (46%) era menor de 19 anos e 61,5% (8) possuíam
mais de oito anos de estudo. Novamente, prevaleceram famílias de classe
econômica “C” (10) e ‘D” (3). CONCLUSÃO: Os resultados encontrados sugerem
a necessidade de um melhor planejamento das ações realizadas na atenção
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básica. Devem-se buscar meios de aumentar a acessibilidade da população e a
resolutividade dos serviços, de forma a reduzir as desigualdades com relação ao
nível de saúde, a incidência de doenças preveníveis entre os lactentes e as
internações decorrentes do agravamento das mesmas. Cabe ressaltar, também, a
importância da atuação dos serviços de saúde para o incentivo do aleitamento
materno exclusivo, principalmente até o sexto mês de vida, de forma a evidenciar
sua importância e esclarecer dúvidas relativas à alimentação da criança no
primeiro ano de vida. Palavras chave: fatores de risco, morbidade, saúde da
criança REFERENCIAS: 1. Konstantyner T, Taddei JAAC, Palma D. Fatores de
risco de anemia em lactentes matriculados em creches públicas ou filantrópicas
de São Paulo. Rev. Nutr. [online]. 2007; 20(4):349-359. 2. Issler H, Douek PC.
Prevenção de doenças em pediatria. In: Grisi S; Okay Y; Sperotto G. Estratégia
Atenção Integrada às Doenças Prevalentes da Infância. 1 ed. Washington:
OPAS/OMS, 2005, p.93-100. 3. OPAS/OMS. Amamentação, 2003. Disponível em:
<http://www.opas.org.br/sistema/

fotos/amamentar.pdf>.
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FATORES QUE INFLUENCIAM AO DESMAME PRECOCE DAS
MÃES ATENDIDAS NA USF DO MUNICIPIO DE AXIXÁ-TO

AUTORES: Santos, RC; Castro, DC; Mendonça, WAS; Feitosa, MO; Leal, LPA

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é considerado o melhor e mais completo
alimento para a criança, o qual oferece vantagens para o seu crescimento e
desenvolvimento saudável. Segundo Mancine e Meléndez (2004), o aleitamento
materno é a maneira mais adequada de fornecer o alimento que a criança
necessita para tem um desenvolvimento e crescimento saudável, além disso, o
mesmo influencia na saúde biológica e emocional da criança, estimulando a
criação de um forte vínculo afetivo entre mãe e filho. Para Silva (2008), a
amamentação é considerada uma relação entre mãe e filho, que acontece através
da troca de afeto, sendo expressa por toques e olhares um do outro. Desse
modo, segundo Barros (2006), é necessário que se promova uma assistência ao
aleitamento materno desde o início da concepção para que a gestante seja
orientada sobre os fatores importantes dessa prática, o enfermeiro deve,
sobretudo, conhecer a vivência e experiência que a mulher traz consigo, assim
como crenças e atitudes, para que se efetuem práticas adequadas para uma
amamentação saudável. Contudo, o incentivo à prática do aleitamento materno
exclusivo ainda é considerado um grande desafio para a saúde pública como
também para os profissionais que estão envolvidos nesse trabalho. Desta forma,
torna-se necessário tanto conhecimento cientifíco quanto prático por parte da
equipe de saúde, para que estes possam estimular a nutriz a amamentar seu
bebê, incentivando o aumento da duração da amamentação, pois a comunicação
e as ações rotineiras entre a equipe de saúde e as mães nas USF e
maternidades, contribuem para o sucesso do aleitamento materno (GEOVANINI,
2010). Barros (2006), ressaltam que o desmame precoce é um dos problemas de
saúde que necessita ser enfrentado pelos profissionais de saúde, através de
estratégias contra essa realidade atual. Desta forma faz-se necessário que todos
os profissionais da ESF estejam envolvidos no cuidado a mulher durante a
gestação e após o parto nos primeiros meses após o nascimento, sempre
apoiando a mãe no aleitamento materno do seu filho. OBJETIVO: Identificar os

1902

fatores que influenciam o desmame precoce das mães atendidas na USF I do
município de Axixá do Tocantins. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo
descritivo, de campo e com abordagem qualitativa. Para tanto, foram analisados
28 mães, na faixa etária de 18 a 31 anos, com filhos de 0 a 6 meses, visitadas
durante as atividades desenvolvidas por uma unidade de saúde do município de
Axixá do Tocantins. Este trabalho foi realizado no período de maio de 2011. Como
instrumento de coleta de dados utilizou-se um roteiro de entrevista prontamente
estruturado junto ao público-alvo. Os profissionais foram abordados durante seu
horário de trabalho. Os dados provenientes do instrumento de coleta de dados
foram agrupados, ordenados, tabulados, registrados em arquivos e processados
utilizando-se o programa Editor de Planilhas Microsoft Excel® versão 2007.
RESULTADOS: Em relação a faixa etária, verificou-se que 30% tinham idade
entre 16 à 20 anos, 30% de 21 à 25 anos, 33% entre 26 a 30 anos e apenas 7%
tinham 31 anos ou mais. Quanto a ocupação: 29% são estudantes, 39% do lar,
ou seja, dedicam-se as atividades domésticas de seus lares, 25% são autônomas
e 7% possuem outra ocupação não relacionando-a. Com relação ao número de
filhos: 43% afirmaram ter apenas um filho, 29% de 2 a 3 filhos, 14% de 4 a 5
filhos, 7% de 6 a mais filhos e 7% não informaram. Quanto a ter recebido ou não
orientação sobre amamentação durante a gestação: 21% disseram não
receberam e 79% afirmaram terem recebido. Quando questionadas sobre o local
onde receberam as informações sobre amamentação: 7% afirmaram que estas
orientações foram recebidas na própria Unidade de Saúde, 68% durante as
consultas de pré-natal, 4% em grupos de gestantes e 21% receberam as
orientações vindas de outras pessoas que não são profissionais de saúde. No que
diz respeito à presença de dificuldades para amamentar: 57% afirmaram que
apresentaram algumas dificuldades no processo de amamentação e 43%
afirmaram que não tiveram. Quanto ao tempo de amamentação exclusiva: 7% das
mulheres amamentaram seus filhos exclusivamente apenas no primeiro mês, 11%
até os três meses, 4% até os quatro meses, 19% até cinco meses de vida e 59%
amamentaram exclusivamente até o sexto mês de vida do bebê. Quando
questionadas sobre ter introduzido outra alimentação durante os primeiros seis
meses de amamentação: 25% não introduziram e 75% introduziram. Ao
questionar as participantes do estudo se foram orientadas por alguém a introduzir
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outro tipo de alimento ao filho antes dos seis meses: 79% afirmaram que
ofereceram outro alimento para o lactente por terem recebidos orientação da
família, 7% afirmaram terem recebido orientação de amigos, 7% de profissionais
da saúde e 7% de outras pessoas não relacionadas. Ao serem questionadas
sobre terem oferecido mamadeiras ou chupeta para o lactente obteve-se os
seguintes resultados: 49% das participantes afirmaram terem oferecido ao
lactente mamadeira antes dos seis meses de vida e 51% afirmaram terem
oferecido chupeta, contribuindo para o desmame precoce. Reportando-se a
presença de problemas nas mamas que estimularam ao desmame precoce: 52%
afirmaram ter apresentado ingurgitamento mamário, 37% inflamação e 11%
abscesso, dificultado assim amamentar o lactente por menor tempo e 4% mais de
um dos problemas acima referidos. Dentre as mães entrevistadas os fatores que
contribuíram para não amamentar o filho exclusivamente por seis meses: 26%
argumentaram que não o fizeram por causa do trabalho fora de casa, 26% devido
aos estudos, 9% por falta de vontade, 13% pela preocupação com a estética das
mamas e 26% por outros motivos não relacionados. CONCLUSÃO: O presente
estudo confirma a hipótese de que a orientação das mães sobre aleitamento
materno no período pós-natal amplia seus conhecimentos sobre o assunto e,
conseqüentemente, a prevalência dessa prática nos seis primeiros meses.
Acrescenta-se que a maioria das mães amamentaram seus filhos por um período
considerado bom pelo Ministério da Saúde, mostrando assim ter conhecimentos
quanto a importancia da prática de amamentação. Destaca-se ainda que os
enfermeiros deverão ser qualificados para fornecer orientações às mães quanto a
importancia da amamentação exclusiva, para tanto, é de responsabilidade dos
municípios realizar capacitação continuada dos profissionais de saúde, em
especial dos enfermeiros, pois estão em constante contato com os programas
saúde da mulher e saúde da criança, para um melhor andamento no trabalho da
unidade de saúde, contribuindo assim para diminuir as intercorrências que levam
a mulher e a criança a uma condição de saúde prejudicada.
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INTRODUÇAO: Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) crianças e
adolescentes representam cerca de 36,0% da população mundial. São 2,1 bilhões
num universo de seis bilhões de pessoas. Desse total, 87,0% vivem em países
pobres e/ou em desenvolvimento. Assim, promover a saúde desse grupo
populacional constitui importante desafio para a sociedade, para a organização
das políticas e serviços de atenção à saúde. No que se refere aos(às)
adolescentes brasileiros(as), que pelo Censo de 2010 representam cerca de
18,0% da população1, inúmeros têm sido os esforços de profissionais e equipes
de saúde e educação, para o alcance desse objetivo. No entanto, conhecer o
universo dos(as) adolescentes, suas relações, seus desejos, sentimentos e
aspirações, representa condição essencial para aproximação e estabelecimento
de vínculo, sem o qual as estratégias tendem a ser desprovidas de resultados
positivos. A vulnerabilidade na adolescência não está atrelada apenas às
transformações biológicas, mas também às mudanças do mundo moderno
decorrentes do impacto da explosão demográfica, do progresso científico, da
tecnologia, das comunicações, das novas aspirações humanas e da rápida
transformação social. Logo a baixa escolaridade, o desconhecimento do próprio
a
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corpo, o baixo nível sócio-econômico, o desconhecimento quanto aos próprios
direitos passam a interferir na vida dos(as) jovens. Neste sentido2 apregoa que a
vulnerabilidade é uma característica da adolescência. Adolescentes são
vulneráveis, porque, nessa idade, geralmente passam por desequilíbrios e
instabilidades que fazem parte do ciclo evolutivo do ser humano. Assim ficam
sujeitos a agravos físicos, emocionais e sociais, ou seja, ficam vulneráveis a
doenças evitáveis, como ISTs/Aids; ao uso e abuso de álcool e outras drogas
ilícitas e a acidentes de trânsito entre tantos outros. Para prevenir ou minimizar os
problemas que com freqüência acometem adolescentes não basta planejar
práticas educativas. O desenvolvimento das mesmas requer uma equipe
capacitada e sensibilizada, capaz de adotar uma conduta dialógica, por meio da
qual o cambio de informações e conhecimentos faça parte do cotidiano. A
concepção crítica da educação3 requer uma relação de proximidade entre
profissionais e população. Nessa relação educativa, a produção de conhecimento
passa a ser coletiva, gerando uma modificação mútua, porque as pessoas têm
conhecimentos distintos. Caracterização da Instituição onde está sendo
realizada essa ação: O Centro de Assistência Integral à Saúde da Criança e do
Adolescente (CAIC) foi implantado na Universidade Federal do Rio Grande
(FURG) em 1994, com o intuito de oferecer um espaço para a “construção da
cidadania, através de uma proposta político-pedagógica desencadeadora de
experiências participativas, democráticas e tecnicamente qualificadas4. Esse
Centro está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e é formado pelas
áreas de Educação Escolar, Ação Comunitária e Saúde. Pela parceria com a
Escola de Enfermagem, Hospital Universitário e Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), no CAIC vem sendo possível manter um atendimento qualificado tanto à
comunidade escolar quanto a moradores do Bairro Castelo Branco, pois nas
dependências do CAIC funciona uma Unidade Básica de Estratégia de Saúde da
Família (UBSF) e um consultório odontológico, para o atendimento daquela
população. Pesquisa realizada em 2008/2009 revelou que 78,7% das famílias
atendidas no CAIC possuem apenas o ensino fundamental incompleto; 51,0% não
possuíam renda ou tinham renda inferior a cem reais; 71,0% possuíam de três a
cinco filhos(as); 96,0% não possuía acesso permanente a algum serviço de
assistência social; 6,8% não possuía água encanada e 30,0% tinham algum
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envolvimento com substâncias entorpecentes e/ou já haviam sofrido algum tipo de
violência doméstica. Tais achados evidenciam a condição de vulnerabilidade da
população atendida na UBSF/CAIC. OBJETIVOS: fomentar o diálogo entre
adolescentes, profissionais de saúde e acadêmicos da FURG, por meio da
implementação de oficinas temáticas visando a educação em saúde. Fortalecer a
intersetorialidade entre as políticas de saúde e educação no espaço da UBSF e
da escola. Contribuir para a redução da vulnerabilidade dos(as) adolescente.
Assegurar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão universitárias, por
meio da participação de docentes, graduandos(as) e técnicos(as) da área da
saúde, no planejamento e na execução de ações de educação em saúde
direcionadas a adolescentes. Desenvolver pesquisas referentes a essa temática,
bem como publicar seus resultados em eventos e periódicos científicos.
METODOLOGIA: O projeto está sendo executado em duas etapas. Na primeira,
já concluída, docentes e técnicos(as) da FURG e da SMS realizaram, por meio de
oficinas e problematização de situações fictícias e reais, a sensibilização e
capacitação de agentes comunitários de saúde, auxiliares e técnicos de
enfermagem, auxiliares de saúde bucal e acadêmicos(as) das áreas de ciências
da saúde, ciências sociais aplicadas e ciências humanas, para atuação junto a
adolescentes matriculados no CAIC. Na segunda etapa, o grupo capacitado,
iniciou o curso de formação de adolescentes multiplicadores para educação em
saúde dos demais estudantes do CAIC. Acredita-se que uma ação educativa
desenvolvida de adolescente para adolescente, poderá fortalecer ou até
complementar as ações realizadas por profissionais da saúde e da educação.
Grupos de adolescentes com frequência se encontram fora do espaço escolar,
em festas, lan house e outros locais, nos quais “papos” acerca da sexualidade,
iniciação sexual e saúde em geral podem surgir. Assim, acredita-se ser
promissora a idéia de capacitar adolescentes para serem multiplicadores de
saúde no espaço escolar e fora dele. O processo de elaboração e implementação
das oficinas totalizará 312 horas de atividade, envolvendo 389 pessoas entre
formadores(as) e beneficiários(as) da ação. Desses 36 são docentes, técnicos(as)
ou acadêmicos(as) da FURG, 30 são os(as) adolescentes multiplicadores, 323
são adolescentes matriculados(as) no CAIC. Os assuntos programados foram
sugeridos pelos(as) próprios(as) adolescentes no primeiro encontro e se referem
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à nutrição, crescimento e desenvolvimento; saúde bucal; sexualidade e saúde
reprodutiva; direitos humanos e cidadania; direitos e deveres do(a) adolescente;
direitos sexuais e direitos reprodutivos; participação juvenil; relacionamentos
sociais: família, escola, grupo de amigos, esporte e lazer; Sistema Único de
Saúde; projetos de vida, sonhos, auto-estima e trabalho; autocuidado e
autoconhecimento e relações de gênero. A interdisciplinaridade e a relação entre
ensino, pesquisa e extensão são princípios norteadores no desenvolvimento do
trabalho. RESULTADOS: O espaço pedagógico do CAIC mostrou-se adequado à
realização de ações de promoção de saúde e prevenção de doenças, pois integra
as áreas de saúde e educação, facilitando a interdisciplinaridade. Após a
capacitação da equipe técnica foram selecionados 30 adolescentes com perfil de
liderança , de diferentes turmas, para a realização da segunda etapa que se
encontra em desenvolvimento. A criação de um espaço de diálogo entre
profissionais

e

adolescentes

facilitou

o

compartilhamento

de

conhecimento/educação para a saúde, sendo fundamental para que adolescentes
atuem como protagonistas das ações de promoção de saúde e proteção de
doenças em nível individual e coletivo. Assim, além do cuidado de si, o projeto
possibilitou a atuação de adolescentes como multiplicadores de informações,
aproximando outros(as) adolescentes da equipe de saúde. CONCLUSÕES: O
envolvimento de toda a comunidade escolar, propiciado por ações realizadas
durante a execução do projeto, criou um ambiente de confiança e cordialidade, no
qual situações individuais e coletivas foram discutidas. Além disso, sabe-se que
situações intimidadoras de serem discutidas em grande grupo, foram abordadas
particularmente com a equipe da escola e com os(as) próprios(as) adolescentes
multiplicadores.

Assim,

com

esse

projeto

procurou-se

promover

um

desenvolvimento pleno e saudável, por meio do acesso a informações de
educação em saúde bem como, de busca para a materialização da constituição
da sua identidade e da sua cidadania.
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FORMAÇÃO DE APOIADORES DA POLÍTICA NACIONAL DE
HUMANIZAÇÃO: VIVÊNCIAS DE ENFERMEIRAS PEDIATRAS

Martinez EA1
Cardoso SB2
Conceição DS3
Barreto LCL4
Oliveira ICS5

Introdução: A Política Nacional de Humanização (PNH) vem formando
profissionais de saúde desde sua criação em 2003. A formação de Apoiadores da
PNH para a Atenção e Gestão Hospitalar pretende instrumentalizar diferentes
coletivos para a estruturação de novos processos de trabalho, voltados para uma
assistência humanizada e pautados nas ações da referida política. Os processos
de formação da PNH visam sempre atingir a realidade por onde a assistência
hospitalar é desenvolvida e promover mudanças nos serviços de saúde e nos
próprios sujeitos que deles participam1. Todos os processos de formação em que
a PNH está envolvida têm como objetivo geral formar apoiadores institucionais ou
contribuir

para

a

criação

de

condições

capazes

de

permitir

essa

instrumentalização1. Humanizar implica na valorização dos diferentes sujeitos usuários, trabalhadores e gestores - envolvidos no processo de produção de
saúde1. Essa valorização dos sujeitos é a possibilidade de oferecer uma maior
autonomia, aumentar a capacidade de transformar a realidade em que vivem,
mediante a responsabilidade compartilhada, da construção de vínculos solidários,
1
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da participação coletiva nos processos de gestão e de produção de saúde1.
Objetivos: Descrever a vivência de enfermeiras pediatras durante o curso de
formação de apoiadores da PNH e discutir as intervenções necessárias para
disparar mudanças no processo de trabalho na área da saúde da criança e do
adolescente. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência vivida por
enfermeiras pediatras de uma instituição de saúde pública no município do Rio de
Janeiro, referência na saúde da mulher, criança e adolescente. Resultados: O
curso foi desenvolvido de março a julho de 2011, com a participação em média de
200 profissionais de diferentes áreas e instituições publicas do município do Rio
de Janeiro e com dois encontros mensais. O grupo de trabalho da instituição de
atuação das enfermeiras era composto por uma equipe multiprofissional
(enfermeira, médico, assistente social e psicóloga). A participação no curso foi um
ato voluntário dos profissionais, de interesse pessoal e profissional. Todo trabalho
de formação dos apoiadores foi desenvolvido por meio de plenárias temáticas e
dialogadas, em que foram apresentados os princípios, diretrizes e dispositivos da
PNH. Os palestrantes, de diferentes estados do país, apresentaram os processos
de trabalho onde a PNH já está implantada, enfatizando toda trajetória de
implantação,

formas

de

captação

e

envolvimento

dos

sujeitos

para

desenvolverem os processos de trabalho para uma assistência humanizada e
seus resultados, com pontos positivos e negativos. Tudo isso, possibilitou a troca
de experiências entre profissionais de diferentes instituições, onde o processo de
trabalho, para a implantação das ações da política, já acontece ou foi iniciado,
permitindo a construção de rodas mistas para debate e discussões dos temas
abordados. Após cada encontro era construído um relatório contendo a
experiência do grupo sobre as propostas apresentadas pelos formadores e
disponibilizado para todos. Com base no desenvolvimento do curso, evidenciouse que os profissionais Apoiadores do Sistema Único de Saúde (SUS) são
sujeitos capazes de transpor o processo de trabalho de coletivos, ajudando sua
instituição nas tarefas de qualificar as ofertas clínicas e de saúde pública, como
também ampliar o exercício da vivência em um grupo. Esses profissionais
também são identificados como pessoas interessadas e/ou já envolvidas em
processos de humanização da gestão e do cuidado no SUS, além de possuírem o
papel de um agente com posicionamento subjetivo, ético e político de acordo com
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uma metodologia de apoio2. Durante o curso foi observado que a Humanização é
uma aposta metodológica, ou seja, é um modo de fazer, lidar e intervir sobre
problemas do cotidiano do SUS. Este método (humanização) é a tríplice inclusão
de pessoas, de coletivos e movimentos sociais que desenvolvem os processos de
gestão e de atenção, de modo indissociável.

Observamos que todo esse

movimento gerado pela tríplice inclusão é que permite a produção de mudanças,
reflexões e construção de propostas nos modos de gerir e nos modos de cuidar,
nos quais todo esse processo é dinâmico e está em constante transformação,
necessitando permanentemente de adaptações as novas demandas e mudanças.
Foi apresentado durante o curso que esta inclusão não pode se realizar sem
diretrizes, sem orientações ético-políticas, que ofertem direção aos processos que
se quer deflagrar1. Humanizar não está relacionado a “ações de bondade” e sim a
uma política pautada em diretrizes. A Política Nacional de Humanização toma
cinco diretrizes centrais para orientar as ações das equipes que têm por tarefa
produzir saúde. Cada encontro trabalhava um tema diferente e durante o curso foi
apresentado

o

Acolhimento;

Gestão

Democrática

e

Compartilhada

das

organizações de saúde, dos processos de trabalho e de formação, da clínica e da
saúde coletiva; Clínica Ampliada; Valorização do Trabalho dos profissionais de
saúde; Garantir os Direitos dos Usuários, na direção da produção de coresponsabilização1. Estas diretrizes estabelecem os caminhos para a elaboração,
implantação e implementação de dispositivos, que são arranjos de processos de
trabalho para alterar a dinâmica de organização da assistência, permitindo a
construção de novas realidades institucionais, que possibilitem o surgimento de
novos modos de gerir e de cuidar. Dispositivos são modos de fazer construídos
coletivamente, capazes de induzir movimentos e acionar os processos de
mudança. Eles não são instrumentos fechados (não estão prontos), necessitando
de constante avaliação (inovação), para melhorar os modos de gerir e produzir
saúde como também serem capazes de realizar a transformação institucional em
busca de um fazer humanizado. Como exemplos de dispositivos foram
apresentados: Acolhimento com Classificação de Risco; Clínica Ampliada; Visita
Aberta com Direito a Acompanhante; Ambiência; Gestão Participativa e Cogestão; Ouvidoria; dentre outros. Foi enfatizado que os dispositivos da PNH
estão, de certa forma, interligados. Então, mesmo privilegiando um deles durante

1913

a prática assistencial, vamos utilizar outros para colocar em prática nossas ações,
pois eles não funcionam separadamente, mas atravessam uns aos outros
dependendo do caminho que queremos percorrer. Para as enfermeiras pediatras,
após o curso, ficou nítida a necessidade de convocar os sujeitos envolvidos no
processo de saúde da criança e adolescente, até então acomodados na condição
de meros usuários ou público-alvo da Política de Estado, a protagonizarem a cena
pública e se corresponsabilizarem pelo que nela for produzido; desacomodar
velhas hierarquias de saber e poder, convidando-os à construção de um modo
coletivo de aprender; propor que trabalhadores das mais diversas formações e
funções na área da saúde da criança e do adolescente (incluindo cargos oficiais
de gestão e direção) lancem mão de dispositivos de humanização para ajudarem
a pensar seus processos de trabalho e as mudanças necessárias à finalidade de
construir um SUS cada vez mais acolhedor; permitir formas de comunicação que
extrapolem os espaços de trabalho (encontros) para troca de experiências; e
ampliar os debates das questões cotidianas para melhoria da qualidade da
assistência à criança e ao adolescente. Vale destacar que como movimento
positivo da formação de apoiadores foi realizado na instituição o primeiro fórum
interno de Articulação das Necessidades e Eixos de Intervenção na Atenção e
Gestão, gerando também fóruns permanentes que acontecem a cada 15 dias
para a discussão dos eixos de intervenção para a implantação das ações da PNH.
Conclusões: Esse estudo permitiu uma reflexão sobre a importância da Formação
de Apoiadores da PNH. Ficou evidente que para a humanização da assistência à
criança e ao adolescente, torna-se necessário o envolvimento da gestão
hospitalar e a mobilização dos grupos através de rodas de discussão;
desenvolvimento de fóruns internos e externos na instituição; desverticalização
das relações de poder; resgate dos profissionais e estímulo ao pensamento crítico
para

as

possibilidades

de

mudanças;

capacitação

profissional

para

reconhecimento do SUS; divulgação de informações tornando visível a Política de
Humanização; identificação e formação de grupos de trabalho; processo de
construção, implantação e implementação de dispositivos para a humanização; e
avaliação constante desse processo. A implantação dessas intervenções em uma
instituição referência nacional na saúde da criança e do adolescente, somente
será possível quando a criança e o adolescente forem reconhecidos como
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sujeitos de necessidades de saúde que vão além das necessidades biológicas e
que eles estão inseridos em um contexto familiar e social; se sairmos desse lugar
que nos parece cômodo e confortável, nos lançando ao desconhecido (desafio de
novos processos de trabalho); se construímos relações com o outro e para o
outro, aprendendo a lidar com o que é diferente, imprevisível e variável; quando
fizermos novas perguntas, e não as mesmas – construção de novos caminhos; e
com movimentos para fazer mudar o que parece imutável. Tudo isso contribuirá
para a reflexão de que não precisamos mudar a assistência à criança e ao
adolescente, mas construir movimentos para transformar o que já existe. Frente a
essas reflexões, fica claro que não é necessário convencer o outro de que tudo
isso é válido, mas contagiar o outro, mostrando que determinadas ações na
assistência à criança e ao adolescente são possíveis para que sejamos
produtores de saúde e não meros produtores de doença.
Referências:
1- Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde: Política Nacional de
Humanização: Formação e intervenção / Ministério da Saúde. Brasília: DF; 2010.
2- Oliveira GN. Devir apoiador: uma cartografia da função apoio. [Tese] –
Campinas (SP): Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de
Campinas; 2011.
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FOTOTERAPIA LED COM VISTAS À ICTERÍCIA NEONATAL

Berniz, L M1 , Araújo, L P2, Almeida, L M N3, Marinelli, N P4, Araújo, R J P5
O tratamento inicial da hiperbilirrubinemia não conjugada em neonatos é realizado
com a fototerapia, sendo um método não invasivo e de alto impacto na diminuição
dos níveis de bilirrubinas plasmáticas. Independente da maturidade do recémnascido é considerada a modalidade terapêutica mais utilizada no mundo para o
tratamento da icterícia neonatal. A fototerapia com LED já está sendo usado no
Brasil, mas existem poucos estudos clínicos analisando a sua eficácia. Estudos
dos LED’s como fototerapia para tratamento da hiperbilirrubinemia foram descritos
em meados do ano 2000, sendo necessários mais estudos sobre a ação desta
fonte de luz na degradação e metabolismo das moléculas de bilirrubina, com
vistas a construir novos equipamentos de fototerapia mais eficazes. Objetivo:
Analisar a produção do conhecimento sobre fototerapia com LED com vistas à
icterícia neonatal, por meio de uma revisão de periódicos indexados dos últimos
10 anos, tendo em vista a disponibilidade recente dessa nova modalidade de
tratamento em nosso país. Metodologia: Trata-se de uma revisão da literatura
acerca dos aspectos que envolvem a fototerapia com LED. As referências
encontram-se indexadas na base de dados virtual Bireme, tendo sido incluídas
apenas as apresentadas na língua portuguesa e inglesa. As palavras–chave
utilizadas foram: icterícia, fototerapia, neonatal e LED. Poucos são os artigos que
abordam a fototerapia com LED no tratamento da icterícia. Dos artigos utilizados
apenas 3 estudaram o uso do LED in vivo, sendo 2 em recém-nascidos e 1 em
ratos. Os outros 21 trabalhos utilizados fazem referência aos estudos in vitro,
1
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fototerapia halógena e ao tratamento da icterícia, servindo de base para a
construção do texto e discussão dos resultados encontrados. Resultados: Dentre
as temáticas focalizadas apenas duas destacam a fototerapia com LED, a
primeira, do ano de 2006 faz uma avaliação da eficácia terapêutica da fototerapia
com o diodo emissor de luz e a segunda, publicada em 2010, estuda o
desenvolvimento e caracterização de sensor de acúmulo de dose de radiação
azul polimérico para fim de avaliar a dose de radiação recebida por recémnascidos durante o tratamento da icterícia neonatal com LED’s. Na área médica
há atualmente um grande apelo para o desenvolvimento de sensores para
monitoramento de doses de radiação aplicadas em tratamentos terapêuticos e
não evasivos, como por exemplo, na fototerapia neonatal empregada na redução
da concentração sérica de bilirrubina no sangue de pacientes com icterícia
neonatal. Os recém-nascidos prematuros são mais suscetíveis aos efeitos
deletérios dos altos níveis séricos de bilirrubina no sistema nervoso central e
frequentemente requerem fototerapia em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.
Os níveis de bilirrubina séricos somados ao quadro clínico do recém-nascido
indicam o emprego da fototerapia, a qual tem a dose ajustada individualmente
para cada caso, tendo como principais fatores a serem considerados, além do
próprio nível de bilirrubina, o tipo de icterícia (hemolítica ou não), o tempo de vida
pós-natal, o peso de nascimento, a idade gestacional e fatores de risco para
Kernicterus. Os principais tipos são a Fototerapia convencional, Fototerapia
Bilispot, Fototerapia Biliblanket e Fototerapia de alta intensidade. Estudo
comparativo entre a fototerapia com LED e a Convencional mostrou que a
emissão de LED apresenta um máximo estreito com largura de 50 nm, enquanto
a Convencional cobre a faixa espectral de 350 a 750 nm realizado, em função do
comprimento de onda a uma distância de 45 cm para ambas. A fototerapia LED
foi lançada nos Estados Unidos no final da década de 90 e os estudos, tanto in
vitro, como in vivo sugerem sua eficácia terapêutica no tratamento da
hiperbilirrubinemia neonatal. A eficácia da fototerapia LED é significativamente
maior do que a da fototerapia halógena no tratamento da hiperbilirrubinemia
neonatal de recém-nascidos prematuros com peso de nascimento maior do que
1000g. Estes resultados foram oriundos do estudo com 88 recém-nascidos, 44 no
grupo da fototerapia SuperLED e 44 no grupo da fototerapia halógena, com
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características demográficas semelhantes nos dois grupos, tendo o primeiro
grupo o nível sérico médio inicial de bilirrubina (10,1 ± 2,4 mg%) semelhante ao
do grupo submetido à fototerapia halógena (10,9 ± 2,0 mg%) observou uma
queda significativamente maior (27,9% vs 10,7%, p<0,01) com duração do
tratamento significativamente menor (36,8 h vs 63,8 h, p< 0,01) no grupo do LED
quando comparado ao grupo submetido à fototerapia halógena. Após 24 horas de
tratamento, um número significativamente maior de recém- nascidos recebendo
fototerapia LED atingiu níveis séricos de bilirrubina que permitiram a suspensão
deste tratamento (23 vs 10, p<0,01). Discussão: Preventivamente, o controle da
hiperbilirrubinemia é realizado através de dois modos: fisicamente por
exsanguineotransfusão, na qual o sangue do recém-nascido é substituído; ou
fotoquimicamente, expondo o recém-nascido à radiação luminosa Não existe na
literatura consenso quanto ao nível sérico de bilirrubina para se interromper a
fototerapia. A literatura relacionada à fototerapia no tratamento da icterícia
neonatal tem demonstrado que irradiâncias eficazes medidas com radiômetros
comerciais apresentam diferenças superiores a 100%, e tem-se conjeturado que
tais diferenças são oriundas da diversidade de responsividades espectrais dos
radiômetros. O sucesso da fototerapia depende da transformação fotoquímica da
bilirrubina nas áreas expostas à luz. Essas reações alteram a estrutura da
molécula de bilirrubina e permitem que os fotoprodutos sejam eliminados pelos
rins ou pelo fígado, sem sofrerem modificações metabólicas. Portanto, o
mecanismo de ação básico da fototerapia é a utilização de energia luminosa na
transformação da bilirrubina em produtos mais hidrossolúveis. Diversos tipos de
fontes de luz têm sido utilizados em fototerapias. As mais comuns são lâmpadas
fluorescentes brancas (daylight) e azuis, luz monocromática azul (special blue) e
lâmpadas de quartzo halogênicas com filamento de tungstênio. A luz branca é a
mais utilizada em fototerapia ao longo dos anos, iluminando grande superfície
corporal do recém-nascido com baixa intensidade de irradiação (3 a 4
µW/cm2/nm). Entretanto, resiste-se ao uso da luz fluorescente azul em berçários
por causa dos efeitos indesejáveis associados a ela. A equipe médica e de
enfermagem queixa-se, com freqüência, de tontura, náuseas e vômitos após
exposição prolongada a esse tipo de luz. Conclusão: Os resultados dos estudos
já realizados demonstraram a eficácia da fototerapia LED no tratamento da
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hiperbilirrubinemia, sendo significativamente maior do que a da fototerapia
halógena. Os estudos sobre a utilização do LED em neonatos com icterícia são
raros, o que dificultou a construção específica deste trabalho. Diante dessa
necessidade, das vantagens atribuídas ao LED e das limitações apresentadas
pelas pesquisas já realizadas, sugere-se que essa temática seja mais explorada,
já que vários autores citam que não existem referências nos níveis de bilirrubina
para se interromper o método de tratamento em questão.
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GERENCIANDO O CUIDADO DA CRIANÇA COM CARDIOPATIA
CONGÊNITA: CONSTRUÇÃO DO ESCORE DE RISCO- REVISÃO
INTEGRATIVA
Silva, A.C.S.S1
Stipp, M.A.C2

Os defeitos cardíacos correspondem à má formação congênita mais comum,
afetando 8:1000 nascidos vivos. O reconhecimento precoce destes defeitos é
importante devido sua implicação prognóstica em virtude da rápida deterioração
clínica e da sua alta mortalidade. Cerca de 20 a 30 % destas crianças morrem no
primeiro mês de vida e cerca de 50% até o final do primeiro ano quando não
recebem tratamento adequado. A incidência geral das cardiopatias congênitas é
cerca de 8/1000 nascidos vivos, sendo apenas 25% dos casos diagnosticado no
ano de vida. Para a nossa população de 146 milhões de habitantes e uma taxa de
natalidade de aproximadamente 23/1000 nascem anualmente, cerca de 3.358.000
crianças das quais 33.580 são portadoras de cardiopatia congênita. Cerca de 1/3
dessas crianças sucumbem às causas mais comuns da mortalidade infantil,
restando 22.386 recém-natos e lactentes, a cada ano, que necessitam de
identificação, diagnóstico e eventual tratamento de suas cardiopatias. No período
neonatal, apenas são diagnosticadas as patologias de apresentação precoce,
principalmente as que cursam com cianose, insuficiência cardíaca, sopro cardíaco
ou arritmia nesse período. Grande parte destes pacientes evolui com instabilidade
clínica, sendo necessária uma abordagem diagnóstica ou terapêutica de urgência,
reservando-se as indicações eletivas para aqueles casos que conseguem
compensação cardiológica. De acordo com a prática, percebemos que
atualmente, existe uma motivação especial para expandir as indicações das
operações corretivas em neonatos e lactentes, mudando desta maneira as
1
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características demográficas da população do centro de terapia intensiva
pediátrica (CTIP) e criando novos desafios para os profissionais intensivistas. As
estratégias a serem adotadas para a correção paliativa ou definitiva de uma
malformação cardíaca são responsabilidade dos profissionais engajados no grupo
de cardiopatias congênitas. Decisão que inclui a via de abordagem mais
conveniente, que poderá definir a sorte do paciente. O tratamento cirúrgico de
crianças portadoras de cardiopatias depende de uma gama de fatores e
procedimentos realizados, desde a confirmação diagnóstica, a técnica operatória
até o suporte pós-operatório. O desafio para toda equipe multiprofissional é
possibilitar o pleno restabelecimento da criança, integrada a família com
capacidade neurológica, afetiva, psicológica e social preservada. A assistência
pós-operatória à criança é fundamental, que a avaliação seja completa e
sistemática por que desta maneira, podem ser previstas complicações e evitadas
situações que comprometam a vida do paciente.

O pós-operatório das

cardiopatias congênitas envolve ações realizadas à beira leito na unidade de
terapia intensiva pediátrica, ações estas que envolvem monitorização de dados
vitais, hemodinâmicos, laboratorial, ajustes ventilatórios, suporte nutricional,
infusão de fármacos e drogas vasoativas, procedimentos específicos do tipo:
hemodiálise

ou

diálise

peritoneal.

Esse

“ritual”

envolve

uma

equipe

multidisciplinar, que deve ter treinamento específico para o desempenho de
tarefas tão específicas. As equipes devem ser orientadas em relação à prevenção
e ao diagnóstico precoce das complicações a fim de favorecer a recuperação
clínica da criança. Cabe ao enfermeiro a revisão minuciosa de todos esses
equipamentos e materiais específicos necessários para o atendimento da criança
na unidade. A evolução de novos equipamentos, técnicas e, acima de tudo, o
desenvolvimento científico, vem crescendo em velocidade muito rápida, exigindo
que a enfermagem aprimore seus conhecimentos sob os aspectos técnicos e
científico, visto que o tratamento e acompanhamento das fases pré, trans e pósoperatória, estão diretamente relacionadas à qualificação da assistência de
enfermagem ministrada. Na busca desse aperfeiçoamento, a enfermagem tem
procurado direcionar e integrar o saber com o fazer, visando contribuir para a
melhoria da qualidade de sua assistência. Desta maneira, a tomada de decisão
na área de pediatria em sua prática diária necessita ser fundamentada em
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conhecimento científico. A prática baseada em evidência é uma abordagem que
preconiza a utilização de resultados de pesquisas na prática clínica, sendo a
revisão integrativa um de seus recursos. A presente investigação é uma revisão
integrativa que teve como objetivo avaliar as evidências disponíveis sobre os
instrumentos de estratificação de risco para predizer os riscos de morbimortalidade apresentados no pós-operatório de cirurgia cardíaca em pediatria.
Para a investigação dos dados, realizou-se busca nas bases de dados através da
Biblioteca Virtual em Saúde sendo a base de dados utilizada a Literatura Latino
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional
da Ciência e da Saúde (Medline); PUBMED (arquivo digital produzido pela
National Library of Medicine (USA) na área das Biociências); CINAHL (Cumulative
Index to Nursing and Allied Health Literature); Biblioteca virtual SCIELO (Scientific
Electronic Library Online); Portal de teses da CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e Crochrane BVS - The Cochrane
Library/ Biblioteca Cochrane Plus. Foram utilizados os seguintes descritores:
criança cardíaca institucionalizada, gerência, cuidados Intensivos, enfermagem
pediátrica

e

cirurgia cardíaca.Foram encontrados 77 artigos que após

refinamento, totalizaram em 24 que foram categorizados segundo as variáveis
estabelecidas. Após análise dos artigos incluídos na revisão, os resultados dos
estudos apontaram para a enunciação de três eixos temáticos, dentre eles:
Sistema de classificação de Paciente para o dimensionamento de Pessoal,
Índices de prognóstico utilizado no paciente adulto como modelo de gestão do
cuidado, Equipe multidisciplinar como forma de gerenciar o cuidado prestado e
prevenir possíveis complicações. Desta maneira, gerenciar: “È fazer uso de todos
os conhecimentos e percepções das ciências humanas e sociais, da psicologia e
filosofia, da economia e história, das ciências físicas e da ética. Focando todos
esses conhecimentos na eficiência e nos resultados no cuidado de um paciente
enfermo. Neste sentido, após apropriação desses conhecimentos a cerca da
avaliação clínica do cliente para uma prática segura através de índices de
gravidade (Score), podemos constatar, que no desenvolver das atividades, no
cenário da pediatria, ao utilizarmos o instrumento proposto para avaliação do
desempenho em pediatria e / ou da eficiência nos tratamentos instituídos, ou
avaliação da probabilidade de morte ou de morbidade resultante da patologia
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instalada, estamos norteando/ ou gerenciando o cuidado prestado, primando pelo
pronto restabelecimento de nossa clientela. Assim, nos levará a execução de uma
prática ainda mais diferenciada junto as crianças de risco, como indicador de
qualidade em nosso serviço com excelente performance discriminatória e
preditiva para avaliação da severidade de doença, através do entendimento e
envolvimento por parte do enfermeiro, para predizer as reais probabilidades de
morbi-mortalidade de uma criança portadora de cardiopatia congênita ou
adquirida criticamente enferma.
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GRUPO DE PAIS NA UTI NEONATAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA
PARTICIPAÇÃO DE RESIDENTE DE ENFERMAGEM
Autores: Jacinto AKL1, Chimirri V2, Giorge AH3, Balbino FS4, Balieiro MMFG5.

Resumo

Introdução: o processo de hospitalização do recém-nascido numa Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é um momento difícil para os pais e familiares
bem como para os profissionais, caracteriza-se em uma situação de ambivalência
entre o início da vida e o adoecimento. Além disso, a própria unidade colabora para
esta percepção de um ambiente assustador e pouco acolhedor, com incubadoras,
máquinas, fios e aparelhos eletrônicos que emitem sons e alertas visuais, e bebês de
tamanhos diferentes do que se imagina de um recém-nascido, emergindo
sentimentos de temor, impotência e perplexidade.1,2,3 Desta forma, o Grupo de
Acolhimento Interdisciplinar aos Pais representa um recurso de suporte social aos
pais de recém-nascido internado na UTIN realizado por uma equipe multiprofissional,
integrando a equipe e os pais e familiares na assistência do recém-nascido nessa
unidade neonatal. Este grupo é fundamental, pois a família vivencia o processo de
construção do vínculo afetivo, do luto pela perda do bebê idealizado e as etapas de
aceitação da doença, sendo que as informações veiculadas neste momento serão
interpretadas de diferentes formas a partir do significado que os familiares atribuem à
experiência vivida com o filho na UTIN associada ao nascimento de um filho diferente
do esperado.4 Assim, este espaço de escuta atentiva tem auxiliado os pais na
amenização do sofrimento vivido. Ademais, a comunicação fora da UTIN parece
facilitar o diálogo entre a equipe multiprofissional e os pais e familiares, evitando
interrupções no diálogo inerentes ao ambiente de cuidados intensivos neonatais. A
experiência de participação de uma das autoras, como residente de enfermagem em
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Saúde da Criança e do Adolescente, com área de concentração em Neonatologia, do
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde de uma universidade pública,
nas reuniões de um Grupo de Acolhimento Interdisciplinar aos Pais de uma UTIN de
um hospital universitário, levou a alguns questionamentos: A comunicação fora do
espaço de cuidado da UTIN facilita o diálogo entre a equipe de saúde e os pais e
familiares? Como ser apoio e atender as necessidades dos pais nessas reuniões?
Objetivo: descrever a experiência de participação, como residente, de um Grupo de
Acolhimento Interdisciplinar aos Pais como membro da equipe da UTIN. Descrição
da Unidade: a UTIN dispõe de uma área física com oito leitos de terapia intensiva e
14 leitos para cuidados semi-intensivos, prestando assistência a recém-nascidos
doentes, que necessitam de cuidados especiais, predominantemente neonatos
prematuros ou com malformações congênitas. Este serviço é referência em medicina
fetal e está vinculado a um hospital de nível terciário que realiza atendimento pelo
Sistema Único de Saúde. O Grupo de Acolhimento Interdisciplinar aos Pais da
unidade foi criado em 2004 com o intuito de integrar a equipe e a família na
assistência do recém-nascido na nessa unidade neonatal, bem como ouvir os pais e
torná-los participantes nos cuidados e decisões relacionados ao bebê. Assim, desde
então o Grupo de Acolhimento Interdisciplinar aos Pais passou a ser um momento
especial no qual tanto o profissional quanto o familiar conseguissem conversar de
forma harmoniosa sobre o estado clínico do neonato, a estrutura e a dinâmica
familiar com o nascimento desta criança, a rede de apoio da família, bem como
sentimentos e questionamentos advindos da presença do recém-nascido na unidade
neonatal. Tornou-se um grupo de apoio para os pais, facilitando a forma como a
família lida com as experiências vivenciadas, principalmente ao considerar que existe
maior dificuldade nesta etapa quando os familiares não compreendem os
acontecimentos com o filho, seu tratamento e as conseqüências futuras, inclusive
culminando no afastamento do bebê e dificultando o enfrentamento das situações
que surgem do nascimento e hospitalização do neonato.4 Tal grupo ocorre
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semanalmente, ás terças-feiras a partir das 13:00, sem término previsto, sendo os
participantes enfermeiros, médicos, fonoaudióloga, assistente social, psicóloga e
fisioterapeutas que atuam na unidade neonatal juntamente com pais e outros
familiares do recém-nascido hospitalizado. A participação da residente de
enfermagem ocorreu em cinco encontros no Grupo de Acolhimento Interdisciplinar
aos Pais dessa unidade. Descrição da Experiência: as percepções da residência
foram em relação à comunicação estabelecida, às interações estabelecidas entre
profissionais e familiares e à sua participação como residente. Quanto à
comunicação: percebeu-se quanto é relevante para os pais ter um espaço para
serem ouvidos pela equipe sem interrupções inerentes ao ambiente da unidade
neonatal; os assuntos mais discutidos foram relacionados à condição clínica, grau de
gravidade do recém-nascido, a necessidade dos procedimentos terapêuticos e
diagnósticos, a respiração do neonato, alimentação oral, ganho de peso corpóreo do
bebê, uso de medicamentos para o controle da dor e de infecção, horários de visita,
à previsão da alta hospitalar e possíveis complicações na vida desta criança no
futuro. Quanto aos profissionais, percebeu-se a integração da equipe de saúde para
lidar com as situações de notícias difíceis e que trarão impacto para a família. A
postura dos profissionais foi de tranqüilidade, compaixão com o sofrimento dos
familiares e compromisso em trabalhar as informações de forma que os familiares
tivessem uma compreensão clara da situação do seu filho. Como residente de
enfermagem, percebeu o envolvimento emocional dos membros da equipe, iniciou a
olhar o neonato como parte de uma família com estrutura social, econômica,
emocional e estrutural distintas e assim reconhecer suas necessidades de forma
integral. Conclusão:

A participação de aluno no Grupo de Acolhimento

Interdisciplinar aos Pais na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal permite valorizar
a humanização do cuidado nesse espaço e a aproximação com as realidades das
famílias permitindo assim uma atuação profissional pautada nas reais necessidades
dos pais de crianças internadas na unidade neonatal. A partir desta experiência,
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acredita-se na inserção do residente neste Grupo de Acolhimento Interdisciplinar aos
Pais como espaço de ensino de como lidar com a valorização dos medos,
pensamentos, sentimentos, valores e crenças dos pais, por meio de um momento de
fala e de escuta do outro, além de proporcionar ao futuro profissional enfermeiro
neonatologista a compreensão do processo de reestruturação familiar que surge do
nascimento e da hospitalização do neonato, tornando sua assistência humanizada e
voltada para um cuidado centrado na família.

DESCRITORES: Enfermagem neonatal; Unidades de Terapia Intensiva Neonatal;
Família.
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HABILITAÇÃO DE ENFERMEIROS NA INSTALAÇÃO DE CATÉTER
CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA NO HCPA
Ribeiro, NRR 1
Sanseverino, SL2
Araújo, AMP3
Nectoux, CLS4
Silva, LR4

INTRODUÇÃO- Com o período de hospitalização prolongado que muitas crianças e
adolescentes são submetidos, aumenta significativamente o número de punções
venosas até o término do tratamento. Com freqüência o enfermeiro se depara com a
situação de ter que instalar um acesso periférico, para dar continuidade ao
tratamento e todas as possibilidades já foram tentadas sem sucesso. Manter um
acesso vascular seguro é de importância vital na terapêutica de crianças criticamente
doentes. O Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) é um dispositivo seguro e
favorável, principalmente em especialidades como na terapia intensiva, tratamento
de doença crônica e terapias de longa duração. O profissional responsável pela
inserção deve estar apto para reconhecer riscos e complicações durante este
procedimento, bem como tratamento relacionado às intercorrências1. As habilidades
necessárias para o uso do CCIP começam na avaliação da rede venosa, requerendo
conhecimentos básicos de fisiologia e anatomia, além de conhecer as características
do cateter e possíveis complicações com vistas à conservação do acesso pelo tempo
necessário de tratamento, estabelecendo condutas pertinentes em cada situação
considerando as
1Enfermeira Pediátrica, Professora Doutora da Escola de Enfermagem da UFRGS, Chefe do Serviço de Enfermagem Pediátrica
do HCPA.
2 Enfermeira Especialista em Administração Hospitalar, Chefe da Unidade de Internação Pediátrica do HCPA
3 Enfermeira da Unidade de Internação Neonatal.
4 Enfermeira da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
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particularidades do paciente1. O Hospital de Clinicas de Porto Alegre (HCPA) é
referência na região Sul, recebendo pacientes de alta complexidade, que necessitam
geralmente de terapia intravenosa prolongada. Antevendo a necessidade de
preservar o patrimônio venoso, acreditou-se que o PICC pudesse contribuir para
melhoria da qualidade do cuidado ao paciente em uso de terapia intravenosa
prolongada. O PICC vinha sendo utilizado gradativamente em instituições próximas,
com bons resultados, mas não tínhamos no nosso quadro, enfermeiros habilitados
neste procedimento. Foi necessário instrumentalizar enfermeiros para inserção do
PICC e sua manutenção em crianças internadas nas unidades do HCPA. OBJETIVO
- Relatar a experiência do HCPA na habilitação dos enfermeiros através de Cursos
de Extensão para inserção do PICC e sua manutenção. METODOLOGIA: Descrição
da experiência em instrumentalizar enfermeiros para instalação e uso do PICC, no
HCPA, de 2006 a 2011. DESENVOLVIMENTO - Proposta inicial: Em 1999 iniciou a
trajetória do PICC no HCPA. Um enfermeiro do Serviço de Enfermagem Pediátrica
iniciou estudos em Suporte Nutricional, através da revisão da Portaria nº 272 de
08/04/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, onde consta
a inserção do PICC como atribuição do enfermeiro. A Resolução 258/2001 do
Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) reconhece a implantação do PICC como
competência do enfermeiro, desde que realize curso que o capacite para
desenvolver tal técnica. Buscando atender esta necessidade iniciou-se sensibilização
da equipe médica e de enfermagem da Pediatria e Neonatologia, através de palestra
em 2000, com relato da experiência de uso do PICC numa instituição de Porto
Alegre. Montou-se, então, um Grupo de Estudos com enfermeiros da Pediatria e
Neonatologia do HCPA para: pesquisar sobre a utilização do PICC; elaborar rotinas
de indicação; definir cuidados conforme orientações da Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar (CCIH) da instituição; fazer análise dos cateteres existentes no
mercado e elaborar protocolo de acompanhamento do paciente em uso de PICC.
Ainda em 2000 foi convidado um enfermeiro do Instituto Nacional do Câncer (INCA)
para falar sobre PICC e experiências em sua instituição. Em 2002, três enfermeiras
do HCPA, duas da pediatria e uma da neonatologia, participaram de Curso de
Habilitação em PICC na cidade de Curitiba, com apoio da administração. Em 2003,
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iniciaram inserções de PICC nos recém nascidos prematuros com indicação de
Nutrição Parenteral Total e cirúrgicos internados na neonatologia. Em 2004, duas
destas enfermeiras foram inseridas no Grupo de Protocolo de Cateter Venoso
Central com o objetivo de normatizar a utilização do PICC da instituição. Em 2005 foi
finalizado e aprovado o Protocolo pela Administração Central. A seguir foi constituída
uma Comissão de Cateter Venoso Central (COMCAT) de caráter permanente com
participação de pelo menos uma enfermeira habilitada em PICC. Concomitante, foi
realizada consulta ao COREN-RS que teve ciência da proposta de serem
instrumentalizados enfermeiros para a inserção do PICC através de um curso formal.
Com aumento da demanda assistencial para utilização do PICC em criança da
neonatologia e unidades pediátricas, foi elaborado o Projeto de Desenvolvimento
“Implantação do PICC em RNs, Crianças e Adolescentes internados no HCPA”

2

,

aprovado pelo Comitê de Ética (Nº 06.584). Objetivos do Projeto: - Instrumentalizar
enfermeiros da Unidade de Internação Neonatológica e do Serviço de Enfermagem
Pediátrica para instalação do PICC; - Instrumentalizar toda equipe de enfermagem
destas

unidades

nos

cuidados

para

manutenção

do

PICC;

-

Realizar

acompanhamento dos pacientes em uso de cateteres, complicações e taxas de
infecção destes PICCs com instrumento de coleta de dados; - Construir banco de
dados referente às crianças com PICC; - Realizar estudo da utilização do PICC nas
unidades de Neonatologia e Pediatria. Para atender o primeiro objetivo, programouse um Curso de Extensão Universitária “Curso para Instalação de Cateter Central de
Inserção Periférica em Pediatria”, numa parceria da Escola de Enfermagem da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Serviço de Enfermagem Materno
Infantil e o Serviço de Enfermagem Pediátrica do HCPA. Continuidade - O primeiro
curso foi programado para enfermeiros das Unidades do Serviço de Enfermagem
Pediátrica (Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico, Unidade de Oncologia
Pediátrica e duas unidades de internação clínica e cirúrgica) e da Unidade de
Neonatologia, com carga horária de 30h, sendo 20h teórico-práticas e 10h de prática
supervisionada. No entanto, o curso foi desenvolvido com 25h teórico-práticas e
cada participante realizou em média 15h de prática supervisionada, totalizando 40h.
A metodologia abrangeu pré e pós teste, aulas expositivas dialogadas, discussão em
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grupos, simulações e prática supervisionada. O conteúdo abordou: legislação;
anatomia e fisiologia; avaliação da criança; medicamentos; indicações, vantagens e
contra-indicações para uso do PICC; descrição dos materiais necessários; descrição
da técnica de instalação; complicações; protocolo da instituição; acompanhamento
da criança e cuidados com a manutenção do catéter; simulações de instalação do
catéter e prática supervisionada. O conteúdo teórico-prático foi desenvolvido em
abril/maio de 2006. A prática supervisionada foi desenvolvida de junho de 2006 a
agosto de 2007. O módulo prático requer supervisão individual de cada enfermeira
participante. Houve uma demanda superior a prevista inicialmente e com apenas três
instrutores para a prática supervisionada. O curso iniciou com 16 participantes e
concluiu com 14 enfermeiros habilitados. No segundo curso foram disponibilizadas
algumas vagas para os enfermeiros de outras unidades do HCPA. Esta edição
ocorreu de outubro de 2007 a outubro de 2008, com a mesma proposta e
metodologia do primeiro curso. Vinte enfermeiros iniciaram o segundo curso e 18 o
concluíram, sendo um enfermeiro da área de adulto. Houveram 14 instrutores sendo
10 habilitados pelo primeiro curso da instituição. O terceiro curso ocorreu em 2009. O
conteúdo teórico prático ocorreu em abril/maio e a prática supervisionada, de maio a
dezembro, com participação de 20 enfermeiros. Concluiram 14 enfermeiros das
unidades pediátrica e neonatal, além de dois da internação de pacientes adultos.
Houveram 18 instrutores enfermeiros. O quarto curso foi desenvolvido em 2010,
sendo as atividades teóricas práticas em abril/maio e de junho a dezembro as
práticas supervisionadas. Iniciaram 19 enfermeiros e concluíram 15, entre eles 07
das unidades de adultos e 01 residente do Programa de Residência Multiprofissional
do HCPA. Fase atual - Em maio de 2011 iniciou o Quinto Curso com a participação
de 18 enfermeiros. O término do atual curso está previsto para dezembro deste ano.
O bloco teórico foi ministrado em maio e junho, por oito instrutores sendo uma
farmacêutica clinica, sete enfermeiros. A prática supervisionada está em andamento.
Com o quarto curso, a Unidade de Neonatologia completou a habilitação de todos os
enfermeiros. Alguns, quando admitidos já estavam habilitados, mas a grande maioria
foi habilitada através dos cursos oferecidos na instituição. RESULTADOS - A
qualificação do cuidado ao RN, criança e adolescente após a utilização dos cateteres
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centrais de inserção periférica é indiscutível. Diminuíram sensivelmente o número de
punções venosas periféricas assim como a colocação de cateteres centrais por
procedimento cirúrgico. Até o momento foram habilitados 63 enfermeiros, sendo 20
da neonatologia, 32 das Unidades Pediátricas, 10 de Unidades de Internação de
Adultos e uma residente da RIMS. CONSIDERAÇÕES - A proposta atual é habilitar
todos os enfermeiros das unidades pediátricas como na neonatologia. Acredita-se
que, estando todos os enfermeiros habilitados, terão o conhecimento necessário
para manter e orientar os cuidados indispensáveis às crianças ou adolescentes em
uso de PICC. Os cursos foram desenvolvidos conforme planejados atingiram os
objetivos e integram as atividades do Programa de Educação Permanente do HCPA.
Novos cursos para área da criança serão editados de acordo com as necessidades.
A área de adulto por possuírem enfermeiros habilitados poderão desenvolver cursos
específicos para o paciente adulto.
DeCS: Enfermagem pediátrica - cateter - cuidado de enfermagem
REFERÊNCIAS
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HÁBITOS ALIMENTARES E ÍNDICE DE MASSA CORPORAL DE
ADOLESCENTES: SAÚDE E CUIDADO NA ADOLESCÊNCIA.
Silva, JG.1
Teixeira, MLO.2
Ferreira, MA.3

Este estudo tem por objeto a alimentação na adolescência e suas implicações na
saúde deste grupo. A problemática abordada é referente aos hábitos alimentares
quanto sua qualidade, relacionando essa informação com os valores IMC
encontrados nos sujeitos da pesquisa. Além disso, buscou-se analisar os
alimentos comumente ingeridos pelos adolescentes para então programar
medidas que possam melhor orientar os hábitos alimentares deste grupo etário.
No que compete ao Índice de Massa Corporal a intervenção deve ser precoce e
se possível imediata para que se previnam agravos de problemas relacionados ao
peso. Com isso nossos objetivos foram avaliar os hábitos alimentares diários de
cada adolescente, identificar os alimentos consumidos diariamente nas principais
refeições, analisar possíveis alterações nos padrões de normalidade relativos ao
índice de massa corporal e dessa maneira, através de métodos de educação em
saúde, orientar cada adolescente ressaltando a importância na melhoria dos seus
hábitos alimentares a fim de prevenir problemas de saúde futuros. Como
metodologia foi utilizada a pesquisa convergente assistencial que se preocupa em
aliar a prática da pesquisa científica à intervenção em saúde, relacionando
diretamente o contexto social em que os sujeitos se inserem com as práticas de
saúde realizadas. Com isso visa-se melhorar ou realizar mudanças benéficas ao
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estilo de vida do indivíduo, e consequentemente melhorando sua saúde¹. Para a
produção e análise de dados foi aplicada a técnica de entrevista individual, a partir
de questionário

semi-estruturado pela equipe executora do projeto, onde

constavam questões fechadas que buscaram informações sobre os alimentos
cotidianamente consumidos e aqueles que fazem parte do gosto dos
adolescentes. Durante o mesmo foram feitas aferições de peso corporal e altura
para que fosse possível realizar o cálculo do índice de Massa Corporal de cada
adolescente, onde durante o procedimento se fez entender a importância do
mesmo sobre a sáude. Neste contexto segue-se um dos principais fundamentos
do Programa de Saúde do Adolescente (PROSAD/MS) que tem em vista a
educação em saúde como melhor forma de prevenção de agravos².Destaca-se
que este subprojeto de pesquisa se vincula ao projeto integrado de pesquisa
intitulado “O adolescente e seu corpo: implicações para o cuidado de
enfermagem”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Enfermagem Anna Nery (EEAN) e Hospital Escola São Francisco de Assis
(HESFA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), protocolo número
016/05. Portanto, seguiu-se o preconizado pela Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde que trata de pesquisas com seres humanos. Os sujeitos foram
adolescentes em idade escolar reunidos em grupo de jovens de uma Igreja
Evangélica no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Participaram da
coleta de dados 22 adolescentes. Destes, 05 eram do sexo feminino e 17 do sexo
masculino, e a idade variou de 12 a 19 anos, com predomínio de 17 anos
(31,8%). Os principais resultados foram relacionados com a realização de
refeições diárias na qual o almoço foi citado por todos os adolescentes seguido do
jantar (95,4%), café da manhã (72,7%), lanche da tarde (72,7%) e ceia (18,1%). A
combinação para almoço e jantar foi majoritariamente composta por arroz (100%),
feijão (86,3%) e carne vermelha (77,3%) acompanhado de uma salada formada
principalmente por alface (59,1%), cenoura (50%) e tomate (45,4%). Outra
refeição importante analisada foi o café da manhã sendo também típicos os
alimentos consumidos como leite (59,1%), achocolatados (50%), pão (41%), café
(41%), queijo amarelo (31,8%) e suco (31,8%). O consumo de frutas e hortaliças
foi intensamente citado se concentrando em frutas como maçã (77,3%), banana
(77,3%), uva (50%), mamão (41%), pêra e manga (27,3%). Em contrapartida, não
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foram esquecidas as guloseimas como balas e doces (54,4%), biscoitos
recheados e pizza (50%), salgadinhos (41%), e biscoitos salgados (45,5%). As
refeições típicas de fast food obtiveram grande preferência sendo mais citados o
misto quente (63,3%) e o Hambúrguer (50%). O consumo de refrigerantes
desperta atenção uma vez que 17 (77,7%) do total de entrevistados declararam
ingeri-lo cotidianamente. Outro item de preocupação analisado foi o consumo
hídrico diário que se mostra insatisfatório uma vez que a maioria dos
entrevistados relatou ingerir menos de 2 litros de água por dia, sendo esta
necessidade

substituída

pelo

consumo

de

refrigerantes

como

citado

anteriormente. Na análise dos resultados do índice de massa corporal os dados
mostraram-se preocupantes uma vez que cerca de 40% dos adolescentes
apresentaram valores acima do tolerado como normal pela OMS, indicando
sobrepeso ou obesidade. Neste contexto a Enfermagem juntamente com outros
profissionais de saúde possui papel fundamental na conscientização do
adolescente perante sua saúde através de métodos de educação que incentivem
o autocuidado diário. Além disso a importância desta pesquisa se faz importante
no fato de que a fase da adolescência ocupa lugar de destaque na definição de
costumes e hábitos de toda uma vida, dessa maneira se faz importante a
conscientização na mudança para a melhoria da saúde.

Assim, apesar do

conhecimento amplo dos adolescentes quanto a sua alimentação, se faz
necessária a intervenção para a sua melhoria, em quantidade e qualidade, uma
vez que é nessa fase que se adquirem hábitos que irão perdurar até a fase adulta.
Como fatores de risco e tendência aos distúrbios de peso identificou-se que os
adolescentes apesar de entenderem o básico para uma alimentação saudável,
não compreendem que a não prática deste consumo influencia em sua saúde na
fase adulta. Isto pode ser explicado pelo fato de que os adolescentes entendem
que estes problemas são desencadeados em longo prazo, e que de modo geral
não acometem essa faixa etária. Neste contexto a educação em saúde para o
adolescente tem o propósito de estimular o autocuidado a partir de hábitos
saudáveis de vida. É fundamental a apresentação do tema em questão a fim de
despertar no adolescente o conhecimento que terá por consequência a melhoria
de hábitos que no futuro podem desencadear diversas doenças, nesse caso
distúrbios que estão relacionados a uma má alimentação. Então como parte da
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pesquisa convergente-assistencial, durante a coleta dos dados foi possível
esclarecer dúvidas e inquietações dos adolescentes frente a essa temática e
demais outras de interesse e que eram pertinentes no momento.
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HANSENÍASE EM MENORES DE QUINZE ANOS: PERFIL CLÍNICO
E EPIDEMIOLÓGICO NO BRASIL EM 2011.

AUTOR (ES): Viana LS1, Rocha Neta AP1, Araújo RS1, Freitas DS1, Aquino DMC2

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença crônica granulomatosa, proveniente
de infecção causada pelo Mycobacterium leprae. Esse bacilo tem a capacidade
de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos
adoecem (baixa patogenicidade); propriedades essas que não são em função
apenas de suas características intrínsecas, mas que dependem, sobretudo, de
sua relação com o hospedeiro e o grau de endemicidade do meio, entre outros
aspectos. O controle da hanseníase é baseado no diagnóstico precoce de casos,
seu tratamento e cura, visando eliminar fontes de infecção e evitar seqüelas. No
Brasil, cerca de 47.000 casos novos são detectados a cada ano, sendo 8% deles
em menores de quinze anos (BRASIL, 2011 A). A hanseníase pode atingir
pessoas de todas as idades, de ambos os sexos, no entanto, raramente ocorre
em crianças. Observa-se que crianças, menores de quinze anos, adoecem mais
quando há uma maior endemicidade da doença (BRASIL, 2002). A detecção de
casos novos de hanseníase em menores de quinze anos foi adotada como
principal indicador de monitoramento da endemia, com meta de redução
estabelecida em 10%, até 2011 e está inserida no Programa Mais Saúde: Direitos
de Todos – 2008-2011/Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (BRASIL,
2011 B). OBJETIVO: Avaliar as informações sobre a hanseníase em menores de
quinze anos no Brasil no ano de 2011, existentes no Sistema Nacional de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). MÉTODO: Trata-se de um estudo
ecológico descritivo sobre a incidência de hanseníase em menores de quinze
anos no Brasil, no período de 2011 no qual se realizou uma pesquisa sistemática
nas bases de dados do DATASUS - Departamento de Informática do SUS,
Ministério da Saúde. Dessa forma, foram coletados dados quanto à detecção
geral da hanseníase no período de 2011, para se observar a proporção de
pacientes de hanseníase na faixa etária referida. Foram comparados os dados
1. Acadêmico(a) de Licenciatura e Bacharelado em Enfermagem pela Universidade Federal
do Maranhão – UFMA.
2. Enfermeira. Doutora em Patologia Humana. Professora Adjunta III do Departamento de
Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
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anuais do SINAN relativos aos casos notificados da doença, disponíveis a partir
de 29 de julho de 2011 relativos a esse mesmo ano no DATASUS. Para fins de
analise estatística, utilizou-se Tabwin para Windows versão 3.6b. RESULTADOS:
Dados parciais atualizados em 29 de julho de 2011 sugerem que os casos
confirmados de hanseníase no Brasil no ano de 2011 são de 16058 novos
portadores, dos quais, 1031 registrados em menores de quinze anos, equivalendo
a 6,4% do total, a maioria das crianças acometidas (58,8%) tinham entre dez e
quatorze anos, fato que pode ser justificado pelo longo período de incubação.
Porém, o número de crianças doentes entre um e nove anos (30,5%) mostra que
há um contato precoce com casos bacilíferos. Os estados com maior índice de
hanseníase em menores de quinze anos são o Maranhão (16,9%), Pará (16,2%),
Pernambuco (10,3%) e Bahia (10,1%), respectivamente, somando juntos 53,5%
do total de casos confirmados, o que os caracterizam em um caráter
hiperendêmico. Do total de portadores de hanseníase menores de quinze anos,
80,4% moram na zona urbana, 53,1% pertencem ao sexo masculino, equivalente
aos dados do Guia para controle da hanseníase que enfatiza que “há uma
incidência maior da doença nos homens do que nas mulheres, na maioria das
regiões do mundo” (BRASIL, 2002). Além disso, 60,4% são pardas, 30,3% se
encontram na 1ª a 4ª série e 28,5% na 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental.
Quanto à classificação operacional, 59,1% são paucibacilares e 40,8% são
multibacilares, a formas clínicas predominantes são a indeterminada (28,9%),
dimorfa (28,2%) e tuberculóide (27,4%), sendo a virchowiana a menos
representativa (6%). Embora em crianças seja esperado que as formas
indeterminada e tuberculóide (paucibacilares) se mostrem as mais freqüentes,
devido o período de incubação, no presente estudo o percentual da forma dimorfa
(multibacilar) foi equivalente as formas paucibacilares, permitindo supor que o
diagnóstico da hanseníase não está sendo realizado em sua fase inicial. O que é
confirmado com a presença de incapacidades no momento do diagnóstico.
Observa-se que, entre os menores de quinze anos portadores de hanseníase,
13,5% apresentam algum grau de incapacidade, podendo confirmar assim, que o
diagnóstico está sendo tardio, pois elas se desenvolvem mais tardiamente,
sugerindo um controle ineficaz da hanseníase.

Um indicador que mede a
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qualidade do atendimento aos pacientes é a proporção de casos novos que foram
tratados com o esquema poliquimioterápico da Organização Mundial da Saúde.
Segundo o parâmetro adotado pelo Programa de Controle (BRASIL, 2007),
considera-se como bom quando se tem um valor maior ou igual a 98% de
pacientes nesse protocolo, portanto, os 99,6% atingidos no Brasil, de janeiro a
julho de 2011, mostra uma adesão completa ao esquema preconizado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: A ocorrência de hanseníase em crianças pode ser
considerada um indicador da prevalência da doença na população geral e sua
detecção é importante para determinar o nível de transmissão. A hanseníase é
uma enfermidade considerada de adultos pelo longo período de incubação, no
entanto, as crianças também são suscetíveis a essa doença. Portanto, em áreas
endêmicas e quando ocorrem casos na família o risco de crianças adoecerem
aumenta (NORMAN et al, 2004). A análise dos dados revela que apesar do curto
período de tempo estudado, o coeficiente de detecção em crianças no Brasil se
mantém em nível de endemicidade muito alta. Segundo os indicadores
analisados, a qualidade do atendimento e detecção de casos nos serviços de
saúde do Brasil pode ser considerada boa, embora em algumas poucas regiões
percebe-se uma concentração permanente de novos casos. Essas regiões são
localizadas principalmente no nordeste do país, onde o nível de endemicidade
permanece alto. Medidas de prevenção e controle devem ser mantidas com o
objetivo de detectar e tratar os casos o mais precocemente possível, uma vez que
crianças respondem adequadamente a intervenção nos estágios iniciais da
doença.
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HIDROCEFALIA,

CONCEITOS,

CAUSAS,

COMPLICAÇÕES,

TRATAMENTOS E ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: UMA
REVISÃO DE LITERATURA
SÁ MS 1
MONTE LL 2
SILVA MWL 3
OLIVEIRA TP4
SANTANA WS 5

INTRODUÇÃO: A hidrocefalia é definida como uma entidade clínica que tem
como característica um distúrbio da circulação liquórica, que causa o acúmulo
intraventricular do líquido cefalorraquidiano, resultando em dilatação ventricular
progressiva, tendo como algumas de suas conseqüências o fato de ser uma
causa importante de morbimortalidade, a meningite pós-derivação, distúrbios
mecânicos, distúrbios motores graves, déficit cognitivo, epilepsia, óbito entre
outros. Diante destes dados torna-se necessário o conhecimento dessa
anormalidade.

(KLIEMANN S. et al, 2005) OBJETIVOS: Este estudo foi

desenvolvido com a finalidade de conhecer os conceitos, causas, complicações
e os tipos de tratamentos, bem como a assistência de Enfermagem referidos
na literatura sobre hidrocefalia e avaliar suas evoluções, bem como realizar um
levantamento de dados sobre a temática, os principais autores, as pesquisas
realizadas nessa área e como tais pesquisas vem contribuindo para uma
melhor assistência, analisando o papel do enfermeiro, e qualidade de vida dos
pacientes diagnosticados com hidrocefalia. METODOLOGIA: Trata-se de uma
revisão de literatura que segundo Noronha e Ferreira (2000, p. 191) como
estudos que analisam a produção bibliográfica em determinada área de
conhecimento, dentro de um recorte de tempo, fornecendo uma visão geral
sobre um tópico específico, evidenciando novas idéias, métodos, subtemas que
têm recebido maior ou menor ênfase na literatura selecionada. Portanto trata1
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se de um tipo de texto que reúne e discute informações produzidas na área de
estudo. O levantamento bibliográfico foi realizado a partir dos Bancos de Dados
SCIELO, BVS Enfermagem e LILACS. No SCIELO foram encontrados 55
artigos, Na BVS Enfermagem 184 e no LILACS 235. Para tal foram utilizados
os seguintes descritores: Hidrocefalia, malformações fetais, Assistência de
Enfermagem. Para a seleção dos artigos utilizou-se apenas os de língua
portuguesa por facilitar a análise dos mesmo. Estabeleceu-se como recorte
temporal o período de 2000 a 2011. As publicações não referentes a
hidrocefalia foram excluídas. Enquadraram-se nessas estratégias 474 artigos,
dos quais 19 foram selecionados e lidos. RESULTADOS: CONCEITOS E
CAUSAS: A hidrocefalia caracteriza-se pelo excesso de líquido cefalorraquiano
nos ventrículos cerebrais e nos espaços subaracnoideanos, o que vai provocar
aumento da pressão intracraniana. É uma das anomalias congênitas mais
comuns, com incidência de 0,05 a 0,3%. Em 3,3% dos casos existe
antecedente familiar. A hidrocefalia congênita e os quadros de malformações
do sistema nervoso central são as mais frequentes situações clínicas da
neurocirurgia infantil. Entre as anomalias congênitas do sistema nervoso
central, os defeitos do tubo neural (DTN) e as hidrocefalias, mesmo que não
associadas aos DTN, são as mais freqüentes. Hidrocefalia geralmente
acontece como conseqüência de uma obstrução à circulação liquórica, sendo
que sua etiologia pode estar ligada a fatores de origem genética ou ambiental,
ou ainda tratar-se de uma herança multifatorial. A hidrocefalia na infância,
congênita ou adquirida, representa grande problema médico e social. Algumas
estimativas atribuem uma incidência de 1-3 por 1000 nascimentos somente
para a hidrocefalia congênita ou de início precoce, às quais se acrescentam as
hidrocefalias adquiridas. (KLIEMANN S. et al, 2005) COMPLICAÇÕES E
TRATAMENTOS: A hidrocefalia infantil representa importante causa de óbitos,
ocorrendo em cerca de 1/5 dos nossos pacientes. Mais de 80% desses
ocorrerem dentro do primeiro ano após a derivação, sendo que a meningite foi
a causa determinante em 1/3 dos casos. O índice de mortalidade foi maior
naqueles pacientes em que a meningite foi tratada sem a retirada do sistema.
Complicações infecciosas se correlacionam com a maior mortalidade em
crianças portadoras de hidrocefalia, resultando não só em graves perturbações
para o indivíduo e sua família, como também implicando em importantes custos
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financeiros em consequência de internações prolongadas e ao uso de
medicamentos de alto custo financeiro. Outra complicação, não para o paciente
ou família, mas para a sociedade é referente aos gastos que esta anomalia trás
para os sistemas de saúde. Nos Estados Unidos da América (EUA), dados
epidemiológicos do sistema nacional de saúde evidenciam que a prevalência
de derivações liquóricas é maior que 125000, com um número aproximado de
33000 derivações por ano. (ROSEMBER S. et al, 2005). O tratamento de
eleição da hidrocefalia é cirúrgico e consiste em derivações liquórica com
interposição de válvulas unidirecionais para a drenagem do Líquor Cefalo
Raquidiano (LCR) do ventrículo lateral para o peritônio ou átrio esquerdo do
coração. (KLIEMANN S. et al, 2005). O exame de ultra-sonografia (USG) tem
permitido diagnósticos cada vez mais precoces dos defeitos congênitos (DC)
durante a vida intra-uterina, a partir do segundo trimestre de gestação, e tem
sido utilizado como o principal método diagnóstico para rastreamento dos DC
na população. Como conseqüência, a maior utilização da USG pelos obstetras,
tanto na rotina quanto em gestações de alto risco, tem aumentado a detecção
de anomalias fetais, dentre elas a hidrocefalia, cujo diagnóstico tem sido cada
vez mais precoce. O diagnóstico de hidrocefalia também pode ser feito na
lactância, quando é baseado no perímetro cefálico que cruza uma ou mais
linhas de grade no gráfico de medida em um perímetro de 2 a 4 semanas e em
sinais neurológicos associados que estão presentes e são progessivos. Na
avaliação do bebê prematuro, são consultados gráficos de perímetro cefálico
especialmente adaptados para distinguir o perímetro cefálico anormal do rápido
crescimento da cabeça que ocorre normalmente. Os sinais e sintomas no início
e no final da segunda infância são causados por aumento da PIC, e
manifestações específicas estão relacionadas à lesão focal. Os instrumentos
se diagnóstico primário para detecção da hidrocefalia são TC e RM. É
necessária sedação, pois a criança deve permanecer absolutamente imóvel
para que seja produzida uma imagem precisa. (CAVALCANTE D, et al. 2003)
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: A criança com hidrocefalia necessita de
cuidados específicos, geralmente visam instituir medidas de prevenção de
complicações pós-operatórias, cuidados com a pele para prevenção de úlceras
por pressão na cabeça, manutenção da hidratação e nutrição e medidas de
conforto. (KLIEMANN S. et al, 2005). O propósito geral do diagnóstico de
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enfermagem consiste na interpretação dos dados de avaliação e identificação
das necessidades de assistência ao paciente, buscando o alcance do nível
máximo de bem-estar. O plano de assistência de enfermagem consiste num
conjunto de ações que visam o cuidado prestado ao paciente para atenção de
um diagnóstico encontrado. Os diagnósticos aqui propostos foram embasados
na teoria das necessidades humanas básicas de Wanda de Haguiar Horta.
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM: Risco de úlceras de decúbito na cabeça
relacionado com a estaticidade postural; Risco de desidratação e desnutrição
relacionado com a não aceitação da dieta; Risco de elevação da pressão
intracraniana relacionado com a patologia acometida; Risco de ansiedade dos
pais relacionado com o não conhecimento da patologia. PRESCRIÇÃO DE
ENFERMAGEM: Mudar a posição a cada duas horas; Oferecer refeições
pequenas e freqüentes – Instituir horários de refeições flexíveis; Medir
diariamente o perímetro occipto-frontal; Oferecer apoio aos pais – explicar
procedimentos e plano médico, e responder às perguntas. CONCLUSÃO: É
fundamental que o enfermeiro utilize seus conhecimentos e habilidades
pedagógicas na orientação dos familiares estabelecendo uma relação de
confiança com a família para informá-la sobre a doença. As repercussões
orgânicas da hidrocefalia variam de criança para criança e dependem das
áreas do cérebro afetadas, da sua etiologia, da resposta às intervenções
adotadas e outros aspectos. Incluem prejuízos nas habilidades motoras, na
aprendizagem, na atenção e no comportamento, o que faz da doença uma
situação crônica que afeta tanto a vida da criança como a de sua família. A
doença interfere no funcionamento do organismo da criança, limita suas
atividades diárias, demanda assistência e seguimento de profissionais e traz
repercussões para o processo de crescimento desenvolvimento e para o
cotidiano de todos os envolvidos, condições sempre identificáveis na situação
da hidrocefalia. Dessa forma, conviver com hidrocefalia impõe à família uma
situação crônica a ser enfrentada, tornando necessário adaptar papéis e buscar
suprir demandas advindas desse processo. Toda situação crônica de doença
na infância afeta a família é, por sua vez, afetada pela forma como a família
responde a ela. (SILVA, A.C.L.; et al. 2004) Considerando-se o exposto e
tendo-se a família como parte do cuidado da enfermagem, faz-se necessário
desvelar os significados presentes no enfrentamento da situação de
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hidrocefalia da criança a fim de obter elementos teóricos para implementar uma
assistência de enfermagem que venha ao encontro das expectativas e
necessidades da família. REFERENCIAS:
1. Cavalcante D, Salomão M. Incidência de hidrocefalia congênita e o
papel do diagnóstico pré-natal. J. Pediatr. (Rio J.) vol.79 no.2 Porto
Alegre Mar./Apr. 2003.
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AUTOR (ES): Rocha Neta AP¹, Viana LS², Santos ECS², Freitas DS², Silva ACO³.

INTRODUÇÃO: Segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial, a
hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial
caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Essa é
considerada o fator de risco mais expressivo no acometimento de doenças
cardiovasculares. No Brasil, bem como na maior parte dos países desenvolvidos,
as doenças cardiovasculares representam a principal causa de morbimortalidade
e ocorrem atualmente em populações pediátricas, levando, consequentemente, à
redução significativa da vida produtiva. Assim, a detecção precoce dessas
alterações pode contribuir para o desenvolvimento de programas de saúde de
caráter preventivo, com enfoque na mudança do estilo de vida, voltada para a
promoção da saúde, evitando-se que milhares de jovens desenvolvam
prematuramente doença arterial coronariana e acidente vascular encefálico.
OBJETIVO: Analisar a hipertensão arterial sistêmica e seus fatores associados na
adolescência. METODOS: Utilizou-se revisão bibliográfica constituída de pesquisa
em seis artigos de periódicos, no período de 2006 a 2011, utilizando como
descritores: Hipertensão; criança; adolescente, através das bases de dados:
Bireme, Medline, Google Acadêmico e Scielo. RESULTADOS: Nos adolescentes,
os fatores ambientais que concorrem para o aumento dos níveis da pressão
arterial, destacam-se as mudanças associadas ao estilo de vida, em que se
incluem hábitos alimentares inadequados associados à inatividade física e
conseqüentemente, a obesidade e acúmulo de gordura, a escolaridade da mãe e
o sexo dos adolescentes também são apontados. Estudos indicam que esses
hábitos comportamentais estão correlacionados com a obesidade, um dos
principais preditores da hipertensão arterial. A obesidade infantil também é
1.
2.
3.
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bastante prevalente nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, e tem sido
considerada a melhor preditor para a hipertensão infantil. Além disso, um índice
de massa corporal (IMC) mais alto na infância está definitiva e significativamente
relacionado aos níveis de triglicérides e pressão arterial sistólica aos 23 anos de
idade. Portanto, o diagnóstico de obesidade infantil pode fornecer uma
identificação precoce do risco de HA e outras doenças crônicas. Na infância, o
excesso de peso tem sido identificado como uma epidemia global e, nas três
últimas décadas, houve aumento da prevalência da obesidade no Brasil em
crianças e adolescentes. A associação entre níveis pressóricos elevados e o
estado antropométrico é também relatada em inúmeros estudos epidemiológicos,
nacionais e internacionais, tanto em adultos, quanto em crianças e adolescentes,
confirmando uma unanimidade científica: a certeza de que o excesso de peso
impacta negativamente os níveis pressóricos elevados. A circunferência da
cintura também está associada à hipertensão arterial. Estudos mostram que a
gordura

localizada

na

região

abdominal

é

um

determinante

de

risco

cardiovascular em crianças e adolescentes, sendo mais importante que o
percentual de gordura corpórea. No entanto, os mecanismos fisiopatológicos que
favorecem o desenvolvimento de hipertensão na obesidade são complexos e
multifatoriais. Dentre as alterações, destacam-se as hemodinâmicas sistêmicas e
renais, resistência à insulina com hiperinsulinemia compensatória, ativação do
sistema nervoso simpático e do sistema renina-angiotensina, além de efeitos da
leptina plasmática Os padrões alimentares inadequados também têm seu impacto
nos níveis pressóricos e refletem as modificações do estilo de vida vivenciado por
crianças e adolescentes e pode ser explicado pela transição nutricional
identificada na população brasileira nos últimos anos. Essas mudanças têm
favorecido o aumento do consumo de alimentos industrializados, a alimentação
fora de casa e a substituição das refeições tradicionais pelos lanches, levando ao
consumo excessivo de sal, produtos gordurosos (grupo das pastelarias
(salgadinhos e salgados fritos - coxinhas, pastéis, quibes etc.), açúcares simples,
doces e bebidas açucaradas (açúcar branco, sorvete, geladinho, achocolatado) e
os óleos e café são ingeridos exarcebadamente, além da diminuição do consumo
de frutas, verduras e cereais integrais. Inexistem na literatura estudos que avaliem
a relação entre hipertensão arterial e padrão alimentar em população infantil e em
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adolescente, utilizando a análise fatorial para identificar o perfil de consumo
alimentar. Todavia, vários são aqueles que se utilizaram desta técnica de análise
para investigar a associação de padrões dietéticos com fatores de risco para
doenças cardiovasculares em adultos. Em relação ao sexo, os resultados dos
estudos disponíveis não são consensuais para a distribuição da HAS x Sexo.
Outros fatores de risco têm sido estudados na gênese da hipertensão arterial, a
saber: a ausência do aleitamento materno e o baixo peso ao nascer. Contudo,
não é possível descartar o papel da escolaridade materna na adoção de
comportamentos saudáveis, o que pode influenciar a magnitude da ocorrência
desse agravo. CONCLUSÕES: Portanto, conclui-se que a hipertensão arterial
sistêmica em adolescentes pode ocorrer com maior freqüência entre aqueles com
excesso de peso ou obesidade devido à ausência da pratica de atividade física
regular e com consumo alimentar inadequado. A detecção precoce dessas
alterações (fatores modificáveis) pode favorecer a adoção de políticas e ações de
controle dos fatores de risco associados a essa enfermidade. Sendo assim, é
necessário que em casa e principalmente, no espaço escolar, seja um ambiente
favorecedor de ações de promoção de estilo de vida saudável, como alimentação
adequada e atividade física, evitando que milhares de jovens desenvolvam
prematuramente, em especial, doença arterial coronariana e vascular encefálica.
REFERÊNCIAS: 1.BECK, Carmem Cristina; LOPES, Adair da Silva; PITANGA,
Francisco José Gondim. Indicadores antropométricos como preditores de pressão
arterial

elevada

em

adolescentes.

Arq.

Bras.

Cardiol. vol.96 no.2 São

Paulo Feb. 2011 Epub Nov 19, 2010. 2. CHRISTOFARO, Diego G. D.; RITTIDIAS, Raphael M. Detecção de hipertensão arterial em adolescentes através de
marcadores gerais e adiposidade abdominal. Arq. Bras. Cardiol. vol.96 no.6 São
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ENSINO-APRENDIZADO E PESQUISA EM ENFERMAGEM.
Macedo EC1, Silva DR2, LaCava, AM3
Introdução: Segundo o Ministério da Saúde, o regime de Hospital Dia (HD) é definido
como a assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, para
realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, que
requeiram a permanência do paciente na Unidade por um período máximo de 12
horas1. O objetivo principal do HD é a melhoria da qualidade de vida dos portadores de
doenças crônicas, visando diminuir o afastamento do cliente de seu contexto familiar,
prevenir a incidência de infecções, a redução no número de internações convencionais
e período de permanência no hospital, resultando em redução de custos para o
Sistema Único de Saúde (SUS)². As discussões acadêmicas incluem a possibilidade de
o HD vir a substituir, em escala cada vez maior, a hospitalização tradicional e vem
ampliando sua eficiência na reabilitação de pacientes crônicos. No Brasil, embora o
primeiro HD já figure nos anos 60, se aplicando a saúde mental³, somente em 1992 são
estabelecidas as primeiras diretrizes e normas para o seu credenciamento pelo
Ministério da Saúde. O mesmo acontece em 1994, para os pacientes portadores da
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida/AIDS. Nesta época a definição indica para a
internação hospitalar de curta duração, de caráter intermediário entre a assistência
ambulatorial e a hospitalização. Enfermeiros experientes em HD comentam sobre as
exigências de acomodações adequadas para sua implantação mediante políticas
comprometidas com a saúde da família e comunidade, além da necessidade de
profissionais capacitados. Desta forma, o HD é alvo da atenção dos profissionais que
lidam com crianças e adolescentes que demandam por cuidado especializado. Para o
enfermeiro que trabalha ou deseja trabalhar em Hospital Dia Pediátrico (HDP), é
prioridade a busca por métodos de vínculo entre crianças/adolescentes, cuidadores e a
equipe multidisciplinar. Ao longo do período de atuação no HDP o enfermeiro precisa
desenvolver uma relação de confiança e troca de experiências com as famílias que
1
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periodicamente comparecem. É necessário conhecer suas tribulações e penúrias,
expectativas e vitórias através de diálogos espontâneos e das entrevistas estruturadas
para este fim4. Como acadêmica de enfermagem do 6º período de graduação,
cursando a disciplina Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança, tive a oportunidade
de realizar atividades práticas no HDP de uma instituição federal na cidade do Rio de
Janeiro. Objetivo: Relatar as experiências vividas pelas acadêmicas de enfermagem
durante as atividades de ensino prático no Hospital- Dia Pediátrico de um hospital
federal da cidade do Rio de Janeiro. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo,
consistindo na experiência vivida pela acadêmica de enfermagem durante o ensino
prático do 6º período realizado no 1º semestre de 2011, da Escola de Enfermagem
Alfredo Pinto, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, referente à disciplina
Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança, realizado em um hospital federal
localizado no Rio de Janeiro. Resultados: Foi apresentada para o grupo, a estrutura e
localização do HDP. Segundo Macedo e LaCava4 o HDP deve ser afastado de outras
dependências, como a enfermaria, por exemplo, para evitar a exposição/contaminação
da clientela pelo ambiente cuja microflora é multiresistente. A referida unidade é uma
estrutura integrada à enfermaria de Pediatria, com espaço físico e meios técnicos
próprios, além de recursos humanos qualificados: duas enfermeiras, seis médicos,
uma nutricionista, uma psicóloga e uma assistente social que prestam cuidados de
saúde de modo programado, a crianças e jovens de 0 a 18 anos, por um período de até
12 horas. A implantação definitiva ocorreu em 2003, embora desde 1999 já atendesse
crianças e adolescentes sem um espaço adequado. A clientela é quase exclusivamente
de crianças e adolescentes com imunodeficiência primária, distúrbio este que
compromete a resistência imunológica da criança que fica mais vulnerável aos agravos;
doenças reumatológicas, metabólicas e hipersensibilidade a picada de insetos.
Realizam tratamento com imunoglobulinoterapia, pulsoterapia e dessensibilização além
de internações para pré e pós endoscopia digestiva e colonoscopia. Durante o ensino
prático foram desenvolvidas atividades como: admissão do paciente, entrevista com a
família, sinais vitais, exame físico, oxigenoterapia, aspiração de vias aéreas, cálculo de
1
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Discente do 7º período da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO
3
Doutora em Enfermagem, docente do Departamento de Enfermagem Materno Infantil da Escola
de Enfermagem Alfredo Pinto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro- UNIRIO
Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família nos
diversos ambientes e contextos

1952

gotejamento de medicamento, preparo de material para punção venosa, técnica de
punção venosa periférica e imunoglobulinoterapia. Foi solicitado desjejum para as
crianças e acompanhantes, apoio lúdico à paciente com histórias e desenhos e
evolução de enfermagem. Ao final do ensino prático apresentamos um estudo de caso
sobre o Hospital-Dia para os profissionais do hospital referido, com a participação das
duas gerentes de enfermagem do serviço de pediatria e da educação continuada, da
docente, dos oito discentes, uma médica e alguns membros da equipe de enfermagem.
Conclusão: O cuidado de enfermagem envolve uma relação de acolhimento e
confiança, vínculo entre profissional, paciente e acompanhante havendo também um
incentivo maior à participação da criança e da família nos cuidados. Tal prática
contribui para a minimização do impacto e do sofrimento que a doença desencadeia,
além de diminuir os traumas da hospitalização. Ficou evidente que os profissionais que
trabalham nesta unidade estão capacitados, comprometidos, e foram capazes de criar
vínculo com a sua clientela e familiares que o acompanhavam. Esta experiência foi
capaz de ampliar o conhecimento sobre o cuidar, fez refletir sobre os profissionais de
enfermagem e com isso absorver tudo o que se constitui como fundamento para a
excelência do cuidado. Por fim, pude refletir sobre o tipo de profissional que desejo ser
e sobre o futuro da enfermagem. Esta experiência teve grande importância para a
formação acadêmica, contribuindo para essa fase do processo de ensinoaprendizagem, pois nos permitiu participar e conhecer toda a estrutura do Hospital-Dia
e a assistência do enfermeiro. O estudo pretende contribuir para a implementação das
orientações necessárias que devem ser discutidas com a clientela assistida na
modalidade Hospital – Dia. Visa, ainda, favorecer o desenvolvimento de pesquisas
relativas à Enfermagem e seu universo de atuação. Referências: 1- Brasil. MS.
Gabinete do Ministro. Portaria Nº. 44, de 10 de janeiro de 2001. Artigo 2º. DO 9-E, de
21/01/2001. 2– Colombrini

M R C et al. Leito-Dia em AIDS – Uma experiência

Multiprofissional. Atheneu. São Paulo, 2001. 243p. 3– Mazzoleni E. Ambulatório e
hospital-dia: pediatria, sem qualquer tempo passado no hospital. Servizio di Pediatria,
USSL n. 3.1999. 4- Macedo E, La Cava AM. A Cuidadora de Crianças com
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Imunodeficiência Primária: a Enfermeira trazendo à visibilidade as conexões da Rede
Social. Dissertação (Mestrado em Enfermagem). Rio de Janeiro. Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro. 2006.
DESCRITORES: hospital dia, assistência de enfermagem, saúde da criança
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HUMANIZAÇÃO EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA: ASSISTÊNCIA À
CRIANÇA DURANTE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO
SILVA RCC1
Almeida ECB2
Mesquita KO2
Souza MTO2
Silva VEA2
O câncer infantil, ainda que raro, constitui-se, atualmente, numa triste realidade
que toda a população é obrigada a vivenciar. Sabe-se que o processo de
tratamento do câncer em crianças costuma ser longo e doloroso, e, geralmente,
implica em incalculáveis perdas emocionais e mesmo econômicas, tanto para o
paciente, como para a família e para os profissionais de saúde. Logo após o
diagnóstico, inicia-se uma batalha que interfere brutalmente no cotidiano da
criança. Suas constantes visitas ao hospital acabam privando-a do contato com
os colegas e com a escola. E, consequentemente, a família também passa a ter
sua rotina alterada. O câncer infanto-juvenil são alterações que ocorrem na
divisão e multiplicação celular em indivíduos com idade até 18 anos. Corresponde
entre 1% e 3% de todos os tumores malignos na maioria das populações. Em
geral, a incidência total de tumores malignos na infância é maior no sexo
masculino1. OBJETIVOS: Implementar ações de humanização no setor de
quimioterapia de um hospital de referência, a fim de melhorar a assistência
prestada aos pacientes oncológicos pediátricos; Conhecer o paciente em seu
contexto, de forma a identificar os principais aspectos emocionais vivenciados
durante o tratamento quimioterápico; Identificar as condições de relações
humanas proporcionadas pelo hospital para melhorar o atendimento, assim como
as atividades propostas para aumentar a adesão ao tratamento; Identificar o
conhecimento da mãe acerca da doença e sua reação perante a descoberta do
diagnóstico. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo pesquisa-ação, de
caráter descritivo com abordagem qualitativa. As origens do conceito pesquisaação remontam à década de trinta. Kurt Lewin, professor alemão que em 1933
teve que abandonar a Universidade de Berlim para instalar-se nos Estados
Unidos da América do Norte, elaborou a pesquisa-ação. Os dados foram
1. Docente da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Santa Casa de Misericórdia de Sobral
2. Discentes da Universidade Estadual Vale do Acaraú
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coletados durante o mês abril de 2011 através de uma entrevista semiestruturada,
onde serão elaboradas perguntas para verificar o nível de satisfação dos
pacientes, através das impressões de seus acompanhantes. A pesquisa abrangeu
06 crianças, até 12 anos de idade, em tratamento de câncer na Quimioterapia
Infantil da SCMS e suas mães/acompanhantes, que aceitaram participar do
estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O
levantamento dos dados deu-se a partir de entrevista semiestruturada realizadas
com as mães ou acompanhantes das crianças, a fim de identificar os sentimentos
vivenciados pelas mães e as crianças no momento do tratamento, a sua visão
sobre o atendimento ao câncer infantil e suas principais necessidades
psicoemocionais. Para o tratamento dos dados colhidos na entrevista com as
mães/acompanhantes das crianças, foi empregado o método do Discurso do
Sujeito Coletivo-DSC2, que é uma metodologia de organização e tabulação de
dados qualitativos de natureza verbal, obtidos de depoimentos. RESULTADOS:
Caracterizando as crianças que participaram do estudo, concluiu-se que duas são
do sexo masculino e quatro feminino, com idade variando entre cinco e 11 anos.
Quanto à frequência de visitas ao hospital, cinco comparecem para o tratamento
uma vez por semana e uma apenas uma vez a cada mês. Com relação ao tempo
de tratamento, em cinco sujeitos este varia de seis meses a dois anos e uma
criança iniciou a sessão de quimioterapia a partir dos dois meses de idade,
equivalendo a seis anos de tratamento. Quanto ao tipo de câncer dos indivíduos,
destaca-se que todos tem Leucemia Linfocítica Aguda (LLA). As categorias foram
destacadas como Reação da família à descoberta do diagnóstico, Emoções da
criança na primeira sessão de quimioterapia, Temor da criança durante a
hospitalização e Fatores que influenciam a adesão ao tratamento. Na primeira
categoria as mães/acompanhantes das crianças em tratamento quimioterápico
percebem a maneira como os pais receberam e aceitaram o diagnóstico do
câncer infantil. Resultou apenas uma idéia central do questionamento. O discurso
coletivo se firma na premissa de que as mães tiveram reações de desespero,
abalo, choque e tristeza ao descobrirem a doença de seus filhos. A notícia do
câncer infantil gera uma desestruturação na família que, anteriormente, em sua
vida, tinha tudo totalmente previsível e preparado. A experiência da doença da
criança é vista como uma situação crítica e delicada para todo o sistema familiar,

1956

podendo ser importante fonte de sofrimento3. Quanto ao questionamento sobre o
conhecimento acerca da doença do filho, foi possível destacar uma idéia central,
gerando um DSC que considera que atualmente as mães conhecem mais sobre a
patologia da criança em comparação ao início, visto que o convívio fez com que
elas adquirissem informações sobre os sinais, sintomas e outras transformações
ocorrentes no decorrer da doença. Percebe-se que, apesar de não citar os
aspectos conhecidos sobre a patologia, o discurso evidencia segurança e firmeza
quanto ao conhecimento. O maior conhecimento sobre a doença possibilita que a
mãe/acompanhante auxilie a criança em algumas atividades e detecte possíveis
alterações que possam ocorrer. Essas informações devem ser oferecidas pelos
profissionais de saúde da unidade, entretanto, as mães, muitas vezes, são
marginalizadas no contexto da assistência hospitalar, não sendo informada sobre
as características e modificações patológicas. Na segunda categoria, Emoções da
criança na primeira sessão de quimioterapia gerou dois DSC. O primeiro
demonstra a presença de emoções descontroladas de desespero, angústia e
descontentamento, evidenciados pelo choro forte da criança. O segundo DSC
apresenta um perfil contrário, evidenciado pela ausência de choro pela criança,
que demonstrou segurança e fortaleza diante da hospitalização. As crianças, em
determinadas fases da experiência de hospitalização, choram compulsivamente,
têm atitudes de indignação e protestam, expressando seus descontentamentos3.
Na terceira categoria, Temor da criança durante a hospitalização foi possível
distinguir duas idéias centrais, gerando dois DSC. O primeiro DSC aponta o medo
da punção venosa e de injeção, como os principais pavores das crianças durante
o tratamento quimioterápico. O desgosto de ir ao hospital também é citado como
fator importante de angústia durante a hospitalização. No segundo DSC
produzido, a mãe relata que a filha não demonstra medo através do choro. A
mesma, segundo a mãe, é calada durante toda a hospitalização. Mesmo com os
avanços no cuidado à saúde da criança em alguns casos não é eliminada a
necessidade de hospitalização e, quando isto ocorre, ela pode manifestar
protesto, medo, apatia, fuga e tristeza decorrentes dos procedimentos invasivos e
dolorosos4. Na quarta categoria, Fatores que influenciam a adesão ao tratamento,
muitas mães consideraram que os espaços para as brincadeiras e a
disponibilização de brinquedos colaboram para a adesão da criança ao
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tratamento, na medida em que a distrai durante sua hospitalização. O cuidar
profissional, no qual estão envolvidos, na maioria das vezes, médicos e
enfermeiros, é aquele cuidado que garante a sobrevivência e o alívio dos
sintomas e cujos procedimentos executados com delicadeza, sensibilidade e
comunicação

são

capazes

de

transmitir

confiança

e

segurança5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A comunicação da equipe com a família e a criança
favorece o tratamento, a partir do estabelecimento de sentimentos de segurança e
confiança. As mães do estudo percebem que o atendimento ao câncer infantil na
instituição é favorável, sendo que os profissionais auxiliam na adesão das
crianças ao tratamento, facilitando não só a cura da doença, enquanto fator
biológico, mas também sua recuperação psicossocial. Concluiu-se que atividades
de humanização da assistência são de extrema importância no âmbito hospitalar,
visto que o tratamento quimioterápico provoca na criança inúmeros efeitos
biopsicossociais. Portanto, as atividades lúdicas buscam tornar o tratamento
menos traumático, possibilitando não só a cura da doença, mas também sua
recuperação psicológica e reinserção na comunidade e no convívio familiar.
DESCRITORES: Criança hospitalizada, Humanização, Oncologia
REFERÊNCIAS:
1. INCA. Instituto Nacional de Câncer. Estimativa 2010. Incidência de Câncer no
Brasil. 2010.
2. LEFÈVRE F, LEFÈVRE AMC. Os novos instrumentos no contexto da pesquisa
qualitativa. In: Lefèvre F, Lefèvre AMC, Teixeira JJV. O discurso do sujeito
coletivo: uma nova abordagem metodológica em pesquisa qualitativa. Caxias do
Sul: EDUCS; 2000:11-35.
3. VASQUES RCY, BOUSSO RS, MENDES-CASTILLO AMC. A experiência do
sofrimento: histórias narradas pela criança hospitalizada Rev Esc Enferm USP
2011; 45(1):122-9
4. LIMA RAG, Azevedo EF, Nascimento LC, Rocha SMM. A arte do teatro Clown
no cuidado às crianças hospitalizadas. Rev. esc. enferm. USP [serial on the
Internet]. 2009 Mar [cited 2011 Sep 10] ; 43(1): 186-193. Available from:
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HUMANIZAÇÃO NA UTI NEONATAL SEGUNDO MÃES DE BEBÊS
NASCIDOS PREMATUROS
Nazario AP1, Almeida GAS2, Teixeira JBA3, Barichello E4, BarbosaMH5

Introdução: O avanço tecnológico e a evolução dos cuidados ao recém-nascido prétermo (RNPT) e criticamente enfermos, mediante a implementação das Unidades de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), possibilitaram que os mesmos tenham maior
sobrevida(1,2). Estudos têm indicado que os efeitos nocivos provocados pela
hospitalização podem ser minimizados pelo cuidado humanizado à medida que torna os
pais participantes ativos no processo de hospitalização, contribuindo assim para a
sobrevida do bebê (2) .Objetivo: descrever as práticas relacionadas à Assistência
Humanizada ao Recém-Nascido identificadas entre mães de bebês nascidos prematuros
que estiveram internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de um
hospital universitário no estado de Minas Gerais e caracterizar as mães e seus bebês
nascidos prematuros segundo as condições sócio demográficos e clínicas. Método:
Estudo descritivo e transversal com abordagem quantitativa, realizado com mães de
bebês vivos, nascidos prematuros (menos de37 semanas de gestação) que estiveram
internados numa Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de um Hospital de
Clínicas (HC)de grande porte, no município de Uberaba, Minas Gerais. As mães foram
abordadas após a alta da UTIN, na Unidade de Internação Pediátrica, onde os bebês
ficam sob os cuidados da equipe de enfermagem e das respectivas mães. No total 39
mães aceitaram participar do estudo, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). Resultados: O perfil identificado foi de mulher casada (35,90%) ou
solteira (35,90%),com um filho (61,54%), 1º Grau Incompleto (41,3%) e não possuem
vínculo empregatício(58,97%). Este perfil social se repete em outros estudos(3). Com
relação ao sexo dos bebês, predominou o feminino (56,41%). A média de idade
1 Enfermeira Residente em Enfermagem Neonatal na Universidade Estadual de Londrina/PR.
2 Enfermeiro Graduado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro/MG.
3 Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade
Federal do Triângulo Mineiro/MG.
4 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade
Federal do Triângulo Mineiro/MG.
5 Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Docente do Departamento de Enfermagem da Universidade
Federal do Triângulo Mineiro/MG.
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gestacional foi de 30 semanas e o peso ao nascer variou de 650g a 3200g (média de
1583,67 ± 746,26), o que caracterizou uma população de prematuros e de baixo peso,
segundo os parâmetros do Centers for Disease Control and Prevention(4). A média de
internação foi de 40,89 dias. Em relação ao tempo transcorrido desde o encaminhamento
do bebê à UTIN até a visita da mãe, 58,97% delas indicou ter transcorrido 24 horas. Na
primeira visita à UTIN, 94,87% foi recebida por algum profissional, sendo o enfermeiro o
mais citado (43,24%), seguido do médico (27,03%). Todas as mães relataram ter
recebido algum tipo de informação, seja em relação às normas e rotinas do setor ou ao
estado de saúde do bebê. As orientações quando ao horário de visita e higienização das
mãos foram fornecidas a 100% das mães. Em contrapartida, percebemos que a troca de
roupa e de fraldas (56,41%) e o aleitamento materno (64,1%) foram as orientações que
as mães menos receberam durante o período de internação na UTIN. As demais
orientações investigadas, como visitas de outros familiares, ordenha do leite materno,
tocar o bebê, objetivo e finalidade dos equipamentos, problemas de saúde,
procedimentos realizadose cirurgias realizadas, apareceram no relato das mães com
frequência entre76,92% e 97,44%. Somente 38,46% das entrevistadas indicaram ter
havido alguma ação que facilitasse a presença delas na unidade, sendo a mais citada o
incentivo dado pelos profissionais da equipe por estarem presentes na UTIN. Quando
questionado se as dúvidas das mães eram esclarecidas, 87,18% indicaram que sim, além
de 71,79% que disseram ter um profissional que era referência para esclarecer dúvidas
sobre a saúde do bebê e outros assuntos. Porém, 92,31% disseram não ter sido
solicitada a opinião ou consentimento sobre algum procedimento realizado com bebê.
Trocar fraldas (58,97%) e pegar o bebê (100%) foram os cuidados mais executados pelas
mães na UTIN. Correlacionando as orientações recebidas com a prestação de cuidados
da mãe ao RN, observamos que as orientações que as mães menos receberam como
importância do aleitamento materno e o banho foram também os cuidados menos
executados por essas mães. 41% das mães visitaram seus bebês todos os dias e
permaneceram na UTIN de 9 a 12 horas. Encontramos uma relação direta entre a
frequência de visita e a permanência na UTIN como, por exemplo, o tempo de
permanência das mães na UTIN teve proporção crescente no grupo das mães que
visitavam seus bebês todos os dias. Esse achado nos permite afirmar que a frequência de
visita
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e a permanência na UTIN são favoráveis tanto para a mãe quanto para o bebê para a
execução das ações humanizadas propostas e como estabelecimento de vínculo. Além
das mães os pais (71,79%) foram os que mais visitaram os bebês na UTIN, seguido dos
avós maternos (53,85%) e tios (51,28%). Quanto ao acolhimento, a maioria das mães
(94,87%) indicou sentir-se acolhida na UTIN. Conclusões: Os resultados obtidos nesse
estudo apontaram para uma elevada permanência hospitalar do bebê o que gerou
desgaste físico e emocional para a mãe e perda do apego e do vínculo entre bebê e a
mãe se não houver ações por parte do hospital e da equipe de profissionais da UTIN para
tornar o atendimento humanizado e diminuindo assim os efeitos negativos da
hospitalização do bebê prematuro. O período de permanência na UTIN ao lado dos seus
bebês indicado pelas mães demonstraram ser satisfatório para que elas possam ser bem
orientadas e capazes de executar os cuidados básicos ao bebê. A mãe que não receber
uma orientação adequada não será capaz de realizar os cuidados básicos com o bebê ou
terá mais dificuldade, causando-lhes insegurança no período pós-alta quando tiver que
realizá-los sozinha. Destacamos a importância da equipe multidisciplinar no fornecimento
de orientações para a mãe, porém a enfermagem precisa ganhar espaço e confiança das
mães como profissionais de referência no que tange a atenção ao bebê hospitalizado e a
mãe. Por ser o profissional mais presente na UTIN, o enfermeiro se dispõe de muitas
ferramentas necessárias para tornar o cuidado humanizado ao bebê e a mãe. A
satisfação das mães com o atendimento demonstrou que existem ações humanizadas
dentro da UTIN e que tem alcançado essas mães. Concluímos que as práticas
relacionadas à atenção humanizada ao recém-nascido durante permanência em UTIN
tem sido satisfatórias para a díade mãe-bebê, com possibilidade de tornarem meios
excelentes de aperfeiçoamento na obtenção de indicadores melhores relacionados à
prática humanizada ao bebê prematuro.
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ICTERÍCIA NEONATAL E OS CUIDADOS COM A FOTOTERAPIA
EM RECÉM-NASCIDOS NA PRIMEIRA SEMANA DE VIDA

Sousa ACB, Facundes AJS, Campelo DS, Vale EMRB

A icterícia refere-se à coloração amarelada da pele e membranas mucosas
resultante do depósito de bilirrubina. Aproximadamente dois terços dos recémnascidos, o quadro de icterícia é visível durante os primeiros dias de internação,
desta forma a icterícia pode ser classificada entre tardia e precoce, sendo
diferenciadas pelo tempo em que a patologia se apresenta. Pode ter muitas
causas, mas, na maioria dos casos, é fisiológica, cedendo nos primeiros dias
após o nascimento; contudo, quando isso não acontece, existe a suspeita de que
seja patológica, é submetida à terapêutica inicial da icterícia, a fototerapia,
tratamento que utiliza a ação da luz e que consiste na exposição do RN despido a
uma fonte de luz fluorescente A fototerapia é o tratamento adequado para a
redução dos níveis de bilirrubina, já que compreende a fotoisomeração da
molécula de bilirrubina, o que resultará em sua excreção por via biliar e urinária.
Desde a descoberta da fototerapia há 40 anos, não só as indicações para seu uso
mudaram consideravelmente como novos e mais eficazes modelos foram
introduzidos no mercado. A fototerapia é um aparelho que utiliza luz para fins
terapêuticos, especialmente em bebês que necessitem permanecer expostos a
essa luz. A fototerapia apresenta poucos efeitos adversos quando utilizada com
cuidados de enfermagem adequados. Por conseguinte, não é surpreendente que
efeitos adversos não foram observados em nossos pacientes. O objetivo do
estudo é determinar os cuidados com a fototerapia em Recém-nascidos com
icterícia neonatal através de uma revisão de literaturas na qual foram utilizados
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trabalhos indexados em revistas eletrônicas, artigos publicados em revistas da
área, livros e periódicos publicados entre 2005 e 2011, foram selecionados
conforme os critérios de inclusão e exclusão adotados, entre os critérios de
inclusão estão: trabalhos produzidos no período estabelecido, que abordassem a
temática estudada, publicados de forma completa, assim como foram excluídos
da pesquisa publicações de período inferior ao prazo estabelecido, aqueles que
não abordassem a problemática e trabalhos incompletos. Nos sites de revista
eletrônica as buscas foram feitas conforme os seguintes descritores: “Icterícia,
Icterícia Neonatal, Fototerapia”. Com este estudo pudemos concluir que a icterícia
é um problema comum entre recém-nascidos em instituições publicas e privadas,
que o número de casos com níveis elevados de bilirrubina que acarretam
comprometimento neurológico são reduzidos, mas que a prática de cuidados
específicos é pouco implantada, principalmente quando nos referimos à
orientação sobre o manuseio do bebê sobre fototerapia e cuidado com os olhos.
Apesar de seus efeitos benéficos no tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal, a
fototerapia não é isenta de riscos. Há algumas complicações do seu uso, embora,
de menor importância se comparadas àquelas que o neonato apresentaria sem o
seu uso, como: a perda insensível de água, o aumento do número de
evacuações, alterações das hemácias, letargia, eritemas, diminuição da
velocidade do crescimento na 2ª infância, bronzeamento, queimaduras e
possibilidade de lesão na retina. Alguns cuidados são necessários durante o
tratamento fototerápico, tais como: a exposição apropriada do RN, que deve estar
totalmente despido, a mudança de decúbito a cada quatro horas, a monitorização
da temperatura axilar a cada duas horas, o balanço hídrico rigoroso e a proteção
ocular. Consideramos a proteção ocular opaca imprescindível, pois tem a
finalidade de prevenir lesões nos fotorreceptores da retina. Determinados fatores
como: a distância entre a fonte luminosa e o RN é pouco considerada no serviço
público, onde se dispõe o aparelho de fototerapia a uma distância que se imagina
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ser segura que varia entre 30 e 70 cm, o que deve ser revisto e protocolado
quando se considera que distâncias acima de 30 cm não oferece irradiância
suficiente, bem como o balanço hídrico do RN que pouco é acompanhado,
partindo dos princípios de prescrição médica que em média pouco mais de 30%
prescrevem oferta aumentada de líquidos, assim como os profissionais da
enfermagem limitam-se a permitir que as mães amamentem seus filhos com mais
frequência sem justificar a necessidade desta prática. A fototerapia profilática
também é uma prática muito utilizada pelos profissionais médicos, principalmente
entre os RN de baixo peso com presença de equimoses disseminadas ou
localizadas, isto pelo fato de evitar a elevação dos níveis séricos de bilirrubina a
pontos críticos que podem comprometer o SNC. A proteção da região ocular evita
também que venham a ocorrer queimaduras nessa área. É responsabilidade da
equipe de enfermagem proporcionar um cuidado para que essa máscara esteja
bem ajustada, de forma que não se desloque ou folgue, mantendo-a presa
suficiente para evitar a penetração dos raios luminosos sem causar desconforto
ao RN, nem pressionar os globos oculares ou impedir a circulação, o que pode
acabar em um comprometimento das córneas e consequente cegueira ou perda
parcial da visão. O profissional de enfermagem deve orientar a mãe sobre os
cuidados com a máscara, também se inclui os cuidados durante as mamadas, já
que o contato entre ã filho deve existir, neste momento a máscara deve ser
retirada para que o contato visual seja estabelecido proporcionando um ambiente
mais calmo na bíade mãe- filho. A remoção da máscara para os episódios de
mamada também conta com a colaboração da equipe treinada e capacitada, que
fará a retirada de forma cautelosa para que não provoque danos à pele do Recém
nascido, outro cuidado que deve ser considerado é sobre a temperatura do bebê
durante o tratamento que deve ser acompanhada constantemente, além de todos
estes cuidados, destacamos os cuidados com os aspectos emocionais da mãe
que acabam por interferir diretamente no comportamento do bebê, sendo mais um
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cuidado a ser qualificado e oferecido pelos profissionais de enfermagem.
Percebemos que muito há ainda por fazer para se chegar à assistência de
enfermagem humanizada autêntica, além da abertura maior na prática
humanística, explicitando a sua contribuição científica no aumento dos
conhecimentos da Enfermagem em Pediatria, na prática vivenciada no dia-a-dia
dos profissionais da enfermagem. Todos os profissionais de saúde que utilizam a
fototerapia precisam estar informados das normas e rotinas existentes,
conscientizados

da

necessidade

de

sua

aderência

a

elas,

treinados

adequadamente para aplicá-las, além de avaliar regularmente a eficácia dessa
modalidade terapêutica. Desta forma acreditamos que este estudo tem grande
importância para a atualização dos profissionais que vivenciam a assistência em
casos de icterícia neonatal assim como, colaboração com o processo de
atualização profissional. CAMPOS JUNIOR, Dioclesio; LOPEZ, Fabio Amena.
Tratado de Pediatria: sociedade brasileira de peditria. 2 ed. Barwere, SP: mande,
2010. SEGRE, Conceição A. M, et al . Perinatologia: fundamentos de
enfermagem. 2 ed. São Paulo : savirer, 2009. MARCONDES, Eduardo, et al.
Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. 9 ed. São Paulo: savirer,
reeimpressão 2003.
DeCS
Icterícia, Icterícia Neonatal; Fototerapia
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IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE EM UNIDADE PEDIÁTRICA

Porto, TP1; Rocha PK2; Anders JC3; Souza S4; Kretzer L5

Introdução: A segurança do paciente é uma questão que vem sendo discutida
mundialmente. Buscar a redução do risco de danos desnecessários associados à
assistência em saúde tem grande relevância na obtenção do certificado de
qualidade1. A segurança do paciente pediátrico, por sua vez precisa ser mais
discutida, pois estes se constituem em uma população de alto risco, com
características físicas e morfológicas específicas diferenciadas dos adultos, o que
pode aumentar as chances de sofrerem algum dano. Além de que as
conseqüências para o paciente pediátrico relacionadas aos problemas de
identificação podem variar não só de erros de administração de medicação, mas
também, da realização de procedimentos em pacientes errados e/ou locais
errados e troca de recém-nascidos entregues à famílias erradas 2. Para tanto, as
ocorrências adversas envolvendo medicações podem ser entendidas como um
problema importante para as instituições, profissionais, pacientes e familiares,
pois pode acarretar em aumentos no custo do tratamento, no tempo de
permanência no hospital e em sérias conseqüências para a saúde dos pacientes.
O sistema de identificação do paciente precisa envolver três funções primordiais:
fornecer a identificação do paciente desde o momento de sua admissão, possuir
um método visual e automatizado de vincular o paciente a sua documentação
médica e terapêutica, e minimizar a possibilidade dos dados de identificação
serem transferidos de um paciente a outro³. Portanto, o objetivo desse estudo é
1
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verificar se as diretrizes propostas pela World Health Organization em 2007
quanto a identificação do paciente no paciente e no leito, são devidamente
realizadas antes da administração de medicação pelos profissionais de
enfermagem que atuam em uma Unidade de Internação Pediátrica em um
Hospital Escola de Santa Catarina.

Metodologia: Para a realização desse

estudo foi utilizado método quantitativo do tipo descritivo, cuja coleta de dados foi
implementada por meio da observação. Observou-se 13 profissionais de
enfermagem que aceitaram participar da pesquisa assinando o termo de
consentimento livre e esclarecido. Foi utilizado um instrumento de observação
fundamentado no Patient Identification – WHO (2007), para a coleta de dados. A
aplicação do instrumento foi por meio de observação aleatória, nos turnos da
manhã e tarde, no momento em que os funcionários realizavam o procedimento
de administração de medicação. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa

da

Instituição,

conforme

parecer

853/10.

Resultados:

Foram

observados 223 procedimentos de administração de medicação. Para realização
destes, em 142 (63,67%) vezes os pacientes foram identificados de alguma
forma, e em 81 (36,32%) vezes não se efetuou nenhum tipo de identificação.
Observamos que em 54 (24,22%) o paciente foi identificado perguntando o
primeiro nome do mesmo ao acompanhante, em 36 (16,14%) perguntando o
primeiro nome ao paciente, em 22 (9,87%) perguntando o nome completo da
criança ao acompanhante. Em 15 (6,73%) administrações de medicamentos os
pacientes foram identificados chamando a criança pelo apelido, em 11 (4,93%)
conferindo somente o registro no leito. E, em apenas 6 (2,69%) a identificação se
deu pelo nome completo da criança, sendo que esta informação era questionada
ao próprio paciente; e em 4 (1,79%) foi perguntando a criança o primeiro ou
segundo nome de um dos pais. Verificamos que dos 81 procedimentos efetuados
onde o paciente não foi identificado, 50 (22,42%) destas observações não
aconteceram, pois o profissional informou já conhecer previamente o paciente.
Outra questão verificada por meio do presente estudo foi a identificação do
paciente no leito. Nas 223 observações de procedimentos de administração de
medicamentos, verificou-se que em 192 (86,10%) observações os leitos estavam
identificados, e 31 (13,90%) os leitos não possuíam identificação no momento do
procedimento. O tipo de identificação encontrada foi por placa escrita
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manualmente, fixada na grade posterior da cama, todas (100%) contendo letra
legível. Porém não havia uma padronização nos registros dessas placas, nas 192
observações em que os leitos estavam identificados,186(96,88%) continham o
nome completo do paciente, 175 (91,15% ) contavam com a data de admissão
registrada, e 143 (74,48% ) estavam com a idade do paciente. O número de
registro do paciente estava descrito nas placas em 142 observações realizadas.
Identificamos que nenhum dos pacientes que receberam as medicações
administrados pelos profissionais observados possuíam identificação fixada à ele.
Não encontramos pulseiras, etiquetas, ou outro material que funcionasse como
forma de identificação do paciente no paciente. Discussão: Os resultados
evidenciaram a pouca valorização da importância da identificação do paciente, no
paciente e no leito, por parte dos profissionais e da instituição. Há a necessidade
de assegurar que todos os pacientes tenham sua identificação adequada em
todos os momentos da internação. E, quando, pensamos na identificação do
paciente para administração de medicação, uma prática que privilegie a
identificação correta do paciente, deve ser incentivada. Na unidade hospitalar
pesquisada, os profissionais não receberam nenhuma instrução sobre como deve
ser realizada a identificação do paciente durante a prestação de assistência, é
importante lembrar que os pacientes pediátricos enquadram-se numa população
que exige técnicas de identificação especializadas e eficazes já que erros de
medicação podem acarretar em sérias conseqüências para esta categoria de
pacientes. Por falta de uma política de educação que vise à segurança do
paciente na administração da medicação, os profissionais acabam identificando
os pacientes de forma empírica. Além disso, a instituição deve investir em
tecnologias favoráveis para se implementar uma política de identificação do
paciente, são necessárias medidas como: pulseiras de identificação fixadas nos
pacientes, contendo informações digitalizadas e concisas; identificação em todos
os leitos, registradas de forma digitalizada e de fácil visualização, o prontuário,
etiquetas para solicitação de exames, rótulos e códigos de barra, fazendo assim,
com que os profissionais utilizem recursos adequados para realização desta
prática. É importante também a participação ativa dos familiares durante a
confirmação da identidade do paciente pediátrico, já que os pacientes pediátricos
possuem barreiras para comunicação verbal dependendo da etapa de seu

1970

desenvolvimento4. Quanto à identificação dos leitos destacaram-se problemas de
omissão de dados importantes, observa-se a necessidade de intervir no processo
administrativo institucional de modo a garantir que haja a reformulação de um
registro para o leito dos pacientes pediátricos, que contenha dados mais
específicos sobre estes pacientes, concretizando assim, um registro mais
completo para que os profissionais possam verificar. Por meio do presente
estudo, podemos refletir que ações planejadas e organizadas estrategicamente
para cada realidade institucional podem servir como ponto chave para garantia da
identificação correta do paciente durante todos os momentos de prestação de
serviços pelos mais variados profissionais. Entendemos que os pacientes
pediátricos devem ser identificados da forma adequada desde o momento de sua
entrada na instituição. Mas para isso, a instituição deve estabelecer métodos e
filosofias considerando a segurança do paciente como imprescindível. Não há
dúvida de que os enfermeiros desempenham um papel chave em promover e
coordenar o cuidado do cliente e que estudos que se preocupam com o
desempenho deste papel são fundamentais na segurança do cuidado de
enfermagem5. Conclusões: Considerando que a identificação do paciente para
administração de medicação é uma ação da equipe de enfermagem
imprescindível para garantia de um cuidado mais seguro, entendemos que é
importante verificar se os pacientes pediátricos internados em uma instituição
hospitalar de ensino são identificados corretamente para administração de
medicação, e possuem uma identificação adequada no leito e no próprio paciente.
A falta de identificação dos pacientes, sob aspecto administrativo, se constitui no
problema sério evidenciado nesta pesquisa. A falta de tecnologias específicas
para identificação do paciente passa a comprometer não apenas a segurança do
paciente, mas também do profissional e da instituição, que poderá responder
legalmente pelas falhas relacionadas aos erros de medicação por ausência de
condições mínimas para identificação correta dos pacientes. O profissional de
enfermagem só conseguirá garantir uma administração segura de medicamentos
por meio da implementação de ações e soluções para a identificação correta do
paciente, sendo necessária a elaboração de políticas e programas de capacitação
e educação continuada sobre o assunto como e a incorporação de tecnologias e
sistemas de identificação condizentes com a realidade assistencial vivenciada.
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IMPLANTAÇÃO DE UM CURSO DE EXTENSÃO EM SAE PEDIÁTRICA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
GUARESCHI, APDF1
SOARES, MA de L2

INTRODUÇÂO O Conselho Federal de Enfermagem através da resolução 272/2002,
determina a implementação da Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE
em toda instituição da saúde pública e privada. A SAE é considerada atividade
privativa do enfermeiro. Trata-se de método e estratégia científica, através da
implantação, planejamento, organização, execução e avaliação do processo a fim de
contribuir para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do
indivíduo, família e comunidade. Historicamente, o ensino da Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE) na graduação e pós-graduação no Brasil é recente;
significando que uma parcela expressiva de profissionais não recebeu formação
suficiente para sua implementação. O projeto pedagógico do curso de graduação em
Enfermagem de uma instituição privada na região central de São Paulo, tem como eixo
norteador a SAE, permeando todas as disciplinas específicas. Visando a qualidade do
ensino na área da enfermagem foi constituído, desde 2005, um Grupo de Estudo em
SAE, formado por docentes e coordenadores do curso de graduação. A partir das
ações desenvolvidas pelo grupo ocorreu a mudança no paradigma até então
estabelecido na formação acadêmica de muitos docentes. Neste contexto teve início
um movimento de auto-aprendizado dos docentes, com leituras acadêmicas
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científicas, discussão entre os pares, participação em eventos científicos sobre a
temática, orientações de trabalhos de conclusão de curso com enfoque na SAE e
alteração na prática pedagógica do ensino da enfermagem pediátrica. Houve o
consenso do grupo de docentes da Enfermagem Pediátrica da necessidade de
atualização e adequação do plano de ensino. Foram retirados os aspectos biomédicos
e o conteúdo ficou mais direcionado a atuação do enfermeiro pediátrico ao cuidado á
criança e sua família através do processo de enfermagem. A dinâmica em sala de aula
foi alterada gradualmente, da aula expositiva para a construção da aprendizagem
colaborativa. Os conteúdos ministrados foram articulados constantemente as fases do
processo de enfermagem e uma das estratégias utilizadas foram os estudos de casos,
intercalados entre os dirigidos e os discutidos com o grupo de alunos, capacitando-os
na construção do raciocínio clínico. Posteriormente, a toda esta mudança no
paradigma do processo de ensino aprendizagem, percebeu-se a necessidade de
avançar criando um curso de extensão em SAE Pediátrico para alunos e enfermeiros
especialistas na área. OBJETIVO - Relatar a experiência da implantação de um curso
de extensão em SAE pediátrica.

METODOLOGIA - Trata-se de um

relato de

experiência sobre a implantação de um curso de extensão nos anos de 2009 e 2010.
RESULTADOS- A partir desta vivência, surgiu a iniciativa da realização de um curso
de extensão sobre SAE em pediatria, a fim de atender as expectativas dos discentes
para um maior aprendizado, assim como para enfermeiros pediátricos. A elaboração
foi realizada durante reuniões com a coordenação do curso que proporcionou todo o
apoio para a realização deste projeto. O primeiro curso em 2009 foi oferecido em cinco
sábados com carga horária de 30 horas, sendo ministrado por uma docente doutora
em enfermagem e outra mestre em enfermagem pediátrica, com vasta experiência na
área e que tinham participado das discussões sobre o ensino da SAE na instituição do
ensino superior. O conteúdo ministrado abordou a contextualização da SAE na
enfermagem pediátrica; teorias de enfermagem com enfoque na saúde da criança e do
adolescente; etapas do processo de enfermagem: levantamento de dados (história da
criança, e sua família); exame físico, exames laboratoriais de imagem e
medicamentos;

diagnóstico

de

enfermagem

(classificação

–

NANDA);

intervenção/prescrição de enfermagem, evolução (avaliação dos resultados) e prática
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(estudos de caso em neonatologia e pediatria). As estratégias de ensino contemplaram
aula expositiva dialogada; genograma e ecomapa, mapa conceitual e discussão de
estudos de caso. A avaliação teve inicialmente pré-teste com conteúdo sobre as
etapas do processo de enfermagem e pós-teste com o mesmo enfoque realizado no
final do curso. O público maior era composto de discentes que apresentavam interesse
em aprofundar os seus conhecimentos sobre o processo de enfermagem à criança e
família e que estivesse cursando pelo menos o 4º semestre, pois neste período
estariam entrando em contato com a primeira disciplina que aborda a saúde da criança
e do adolescente. A dificuldade apresentada pelo alunado foi correlacionar os dados
fisiopatológicos com as demais etapas do processo de enfermagem, devido a
imaturidade do conhecimento específico da SAE. O ponto de destaque neste processo
de ensino aprendizagem é presenciar alunos que compreenderam a proposta, serem
os multiplicadores desta nova forma de aprender o processo de enfermagem e
testemunhar a satisfação deste graduando em ser enfermeiro; pois em muitas
situações ele consegue realizar todas as fases do processo e verificar na avaliação
(evolução) que o resultado foi atingido possibilitando a transformação na vida de
determinada criança e família. No segundo curso em 2010, ocorreram algumas
alterações devido a avaliação da primeira experiência. Foi aumentada a carga horária
para 35hs, oferecido ás sextas-feiras buscando maior adesão; como requisito mínimo,
passamos a oferecer aos discentes que deveriam estar no sexto semestre; pois este
aluno precisaria de maior conhecimento sobre o estado da arte da saúde da criança e
do adolescente para acompanhar o conteúdo e o movimento dialético dos encontros.
Introduzimos a discussão de artigos acadêmicos científicos sobre a temática. Tivemos
também a possibilidade de compartilhar vivências de utilização da SAE em diversos
ambientes pediátricos, visto que neste grupo a maioria eram enfermeiros que
trouxeram grande contribuição com questionamentos pautados na prática clínica,
sendo momentos de grande aprendizado aos discentes presentes. Em 2011 será
realizado o III Curso da SAE em pediatria, buscando a realização periódica sobre o
processo de enfermagem centrado na criança e sua família, contribuindo para a
formação de futuros enfermeiros e aprimorando o conhecimento de enfermeiros que
estejam atuando no contexto pediátrico. O próximo desafio será planejar o curso em
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educação á distância, modalidade que propicia um número maior de participantes de
diferentes regiões do país. CONSIDERAÇÔES FINAIS – Realizar esta proposta foi um
grande desafio, mas extremamente gratificante, quando verificamos relatos dos alunos
sobre a aplicação do Processo de Enfermagem durante os estágios nas unidades
pediátricas. O planejamento de enfermagem adequado para uma determinada criança
e família é fundamental para uma assistência com qualidade através da capacitação
de enfermeiros que estão atuando na área pediátrica.
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IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CRIANÇA
COM DOENÇA DE CROHN: ESTUDO DE CASO
Autores
Paranhos SB, Gomes RP, Monteiro HK
Resumo
Introdução: A doença de crohn é uma patologia caracterizada por um processo
inflamatório crônico, transmural, que atinge todo o tubo digestivo, sendo o íleo
distal e o cólon as áreas mais afetadas. De etiologia desconhecida, porém dos
possíveis fatores que influenciam na etiologia e exacerbação das doenças
inflamatórias intestinais, o infeccioso, o genético, o imunológico e o emocional ou
sociopsicossomático têm sido considerados mais importantes. Os primeiros
sintomas mais característicos da doença de Crohn consistem em diarréia crônica,
dor abdominal do tipo cólicas, febre, perda do apetite e perda de peso. O
profissional de saúde pode, na palpação, sentir uma tumefação ou uma sensação
de preenchimento na parte baixa do abdome, a maioria das vezes no quadrante
inferior

direito.As

freqüentes

complicações

da

inflamação

incluem

o

desenvolvimento de uma obstrução intestinal, canais de comunicação anormais
(fístulas) e abcessos. As fístulas podem-se desenvolver entre duas porções
diferentes do intestino. Podem também ligar o intestino e a bexiga ou o intestino e
a superfície da pele, sobretudo à volta do ânus. A perfuração do intestino delgado
é uma complicação rara. Quando o intestino grosso é afetado pela doença de
Crohn, normalmente surge uma hemorragia retal. O diagnóstico da doença é
realizado quando há suspeitar de dor abdominal do tipo cólica e diarréia
recorrente, sobretudo se tiver também inflamações articulares, oculares e
cutâneas. Nenhum teste de laboratório identifica especificamente a doença,
embora estes possam revelar uma anemia, um número anormalmente elevado de
glóbulos brancos, baixos valores de albumina e outros sinais inflamatórios. As
radiografias com clisteres de bário podem mostrar o aspecto característico da
doença de Crohn no cólon. Em casos pouco evidentes, a colonoscopia e uma
biópsia podem ajudar a confirmá-lo. Embora a tomografia axial computadorizada
(TAC) possa mostrar as alterações na parede do intestino e identifique os
abcessos, não costuma ser usada de forma rotineira como um método de
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diagnóstico inicial.Existem poucos estudos controlados avaliando o tratamento da
doença de Crohn em crianças. O tratamento da doença de Crohn é definido
segundo sua localização, grau de atividade e complicações. As opções são
individualizadas de acordo com a resposta sintomática e a tolerância ao
tratamento. Definir o grau de atividade é complicado devido à multiplicidade de
sintomas possíveis e à freqüente coexistência de sintomas de intestino irritável
em um mesmo paciente. Índices endoscópicos de atividade também não se
mostraram úteis por não terem boa correlação com sintomas. Objetivos: Elaborar
e aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem a paciente pediátrica
portadora da Doença de Crohn; Identificar os problemas de enfermagem, bem
como seus respectivos diagnósticos de enfermagem e resultados esperados e
aplicar o plano de assistencial e avaliar sua aplicabilidade.Metodologia: Trata-se
de um estudo descritivo-exploratório com abordagem qualitativa do tipo estudo de
caso realizado na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (HSCMPa) no
período de 09 à 24 de maio com uma paciente pediátrica de 2 anos e 6 meses
internada na enfermaria Santa Ludovina. Os dados foram coletados mediante a
utilização do instrumento elaborados e proposto pelas professoras da Atividade
Curricular

Semi-Internato

de

Obstetrícia

e

Pediatria

como

modelo

de

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) além disso, buscou-se
complementar os dados consultando o prontuário da paciente, acrescido pelos
relatos de sua genitora.Resultados: Como resultados buscou-se efetivar o
caminho assistencial através da Sistematização da enfermagem a fim de se obter
os resultados esperados - a recuperação a saúde da criança promovendo as
condições para evitar as intercorrências hospitalares. Entretanto, entendemos
que, a sistematização da assistência de enfermagem é um processo que deve
abranger inúmeros aspectos. Dentre eles, a abordagem que permeia a
assistência, os recursos disponíveis, a normatização de procedimentos, a
formação continuada dos profissionais, para assim efetivar sua aplicabilidade.Em
relação à Sistematização da Assistência de Enfermagem evidenciou-se a
necessidade de se melhorar e efetuar a aplicabilidade, propondo diagnósticos de
enfermagem com base na taxonomia II NANDA bem como as intervenções de
enfermagem relacionadas e avaliação dos resultados esperados.Observou-se
uma preocupação com a inserção da mãe enquanto elemento fundamental no
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processo de adesão da criança ao tratamento clínico, além da compreensão em
relação aos cuidados gerais e procedimentos terapêuticos exigidos pela
complexibilidade do caso. Assim, pode-se perceber que as enfermeiras procuram
desenvolver a assistência de modo integral, buscando o envolvimento entre
família e paciente, para que haja compreensão das metas propostas e estas
possam

ser

desenvolvidas

e

alcançadas

com

resolubilidade

e

eficácia.Conclusões: Consideramos que a produção de resultados efetivos e
positivos depende igualmente de treinamento, supervisão e avaliação contínua do
paciente e da assistência prestada, porém, com o nosso trabalho, tivemos a
oportunidade de mostrar que existe a possibilidade da implementação do SAE em
todas as suas etapas na assistência integral à saúde de uma paciente pediátrica
acometida pela doença de Crohn. Portanto, ao citar o apoio multiprofissional
como um dos pontos facilitadores na prestação da assistência percebe-se que há
o reconhecimento do papel fundamental da equipe multiprofissional na
abordagem à criança, em destaque, a criança acometida pela doença de Crohn,
em destaque com complicações instaladas.Sendo assim, auxiliar, fornecer
orientações preventivas para enfrentamento e controle da situação vivida, bem
como apoiar emocionalmente crianças e os seus responsáveis, buscando ações
que as envolvam no processo de assistência à saúde são tarefas da equipe
multiprofissional no sentido de intervir para a complexidade desta tão grave
situação. Em vista dos resultados encontrados, pode-se dizer que o enfermeiro
tem papel fundamental na assistência à criança com doença de Crohn, pois como
integrante desta equipe contribui para a melhoria na qualidade de vida da mesma.
Torna-se necessário que os profissionais e serviços de saúde assumam a
responsabilidade nesse processo e que novos estudos sejam desenvolvidos para
implementação de estratégias para minimizar o problema que a doença de Crohn
implica e assim oferecer uma assistência holística, eficiente e de qualidade.
Referênciais: ACCIOLY, E.; SAUDERS, C.; LACERDA, E. M. Nutrição em
Obstetrícia e Pediatria.2. ed. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 2004.;ANDRADE, M.
M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: elaboração de trabalhos na
graduação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003.;AUGUSTO, M.; NODA, M. Enfermeira
pediátrica em terapia intensiva. São Paulo, Sarvier, 1987.;BALDASSANO RN,
PICCOLI DA. Inflammatory bowel disease in pediatric and adolescent patients.
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IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
FRENTE À PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL DO
HIV/AIDS.

Silva C L C ¹; Neto F J A²; Sousa P C C ³; Paz L H C 4; Sousa M C P 5

INTRODUÇÃO: A Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida (AIDS)
causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é hoje um dos mais sérios
problemas de saúde pública, devido a alguns fatores, como: alta taxa de morbimortalidade; crescimento dos casos entre populações mais vulneráveis, a
exemplo das mulheres jovens, além da propagação em territórios onde o acesso
aos serviços de saúde são mais difíceis. Pode-se afirmar que a trajetória do
HIV/AIDS esta marcada pelo desconhecimento em relação à doença, no início da
epidemia, sobretudo, pelo preconceito e pela discriminação as pessoas vivendo
com HIV/AIDS. Isso ocorre porque se trata de uma doença altamente letal,
principalmente no início de sua descoberta, como também pela associação da
doença aos segmentos sociais historicamente excluídos, como os homossexuais,
usuários de drogas e profissionais do sexo. Atualmente, a AIDS encontra-se como
uma doença crônica, mas que avança aceleradamente pela população feminina,
especialmente nas mulheres em idade reprodutiva. 1
Em função do crescente número de mulheres infectadas, as crianças vêm
representando um grupo vulnerável crescente para a infecção pelo HIV, com
nítido aumento da incidência daquelas nascidas já infectadas por transmissão
materno-infantil. Essa realidade desperta um olhar mais atento às mulheres
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gestantes e puérperas no que diz respeito aos cuidados e orientações prestadas
pelos profissionais de saúde durante a gestação, no parto e
puérperio. Em 2003, o Ministério da Saúde publicou o Consenso Nacional
contendo recomendações para prevenção da Transmissão Vertical do HIV, a
serem adotadas pelos profissionais de saúde, são elas: oferecer teste anti-HIV,
com aconselhamento pré e pós-teste, para todas as gestantes nos serviços de
pré-natal, devendo a testagem ser sempre voluntária e confidencial; ministrar nas
gestantes HIV + o AZT oral (a partirda 14ª sem.); o AZT endovenoso nas
parturientes, durante o trabalho de parto e parto até o clampeamento do cordão
umbilical; e o AZT oral por seis semanas ao recém-nascido; escolher a via de
parto e orientar a gestante/puérpera a substituição da amamentação com a
introdução de leite artificial e outros alimentos, de acordo com a idade da criança,
garantindo seu adequado crescimento e desenvolvimento. OBJETIVO: Analisar a
importância da atuação dos profissionais de saúde frente à prevenção da
transmissão vertical do HIV/AIDS. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de
revisão de literatura de artigos científicos a cerca do tema Importância da atuação
dos profissionais de saúde frente à prevenção da transmissão vertical do
HIV/AIDS. A busca dos artigos foi realizada a partir das fontes na língua
portuguesa, por meio de busca eletrônica, no site Scientific Electronic Library
Online (SCIELO), e do portal Bireme; utilizando como descritores: gestantes, HIV
e profissionais da saúde. Foi realizada a busca pelos artigos no período de julho a
agosto de 2011, os quais foram encontra dos artigos a respeito do tema em
questão. Os critérios de inclusão foram à escolha de artigos procedentes de
fontes primárias que abordassem o tema proposto, periódicos na língua
portuguesa, publicados no período de 2003 a 2010. RESULTADOS: Apesar da
política de saúde voltada para a prevenção da transmissão vertical do HIV/AIDS,
os achados mostraram que há pouco envolvimento dos profissionais da saúde, a
exceção dos (as) enfermeiros (as) visto que nem todos profissionais foram
capacitados para esta atribuição. Considerando ainda que o momento da
testagem revelou-se como prática meramente técnica, o que contraria as
recomendações do Ministério da Saúde, visto que o exame deve vir
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acompanhado do aconselhamento, em todas as fases da mulher: gestante,
parturiente e puérpera. Especificamente, o estudo revelou problemas relativos a
pouca participação dos profissionais, tais como: a descontinuidade do exame antiHIV para as gestantes ao chegarem ao serviço em trabalho de parto; não
cobertura do teste rápido para HIV para todas as gestantes e parturientes, além
da falta de aconselhamento antes e após o teste. Outro aspecto também
importante revelado pelo estudo foi que a não realização das recomendações
relacionadas à alimentação para as crianças filhas de mães HIV positiva mostrou
uma ruptura na assistência a estas, em serviços especializados, como o Serviço
de Assistência Especializada (SAE). Outro fator revelado que a maioria dos
profissionais da saúde concorda na realização da testagem rápida para o HIV, no
momento do parto, de forma compulsória, o que contraria o direito a saúde e o
princípio da comunicação dos procedimentos realizados pelos profissionais da
saúde para com seus paciente/clientes/usuários. Ressalta-se ainda que nos
achados

verificou-se que

alguns

profissionais

da

saúde recomendaram

isolamento das pacientes soropositivas, bem como a indicação laqueadura
tubária, revelando assim uma dicotomia entre as práticas dos profissionais da
saúde e os direitos sexuais e reprodutivos. CONCLUSÃO: O presente estudo
evidenciou que a maioria dos artigos pesquisados demonstrou certa deficiência
no que diz respeito à atuação dos profissionais de saúde frente à prevenção da
transmissão vertical do HIV-AIDS, bem como a aplicabilidade das recomendações
do Ministério da saúde, o que nos leva a concluir que os profissionais de saúde
devem ser capacitados e conscientizados da importância de se atender de forma
mais eficaz as gestantes e puérperas, visto que as medidas para prevenção da
transmissão vertical do HIV/AIDS fazem parte da política de humanização na
assistência pré-natal, parto e pós-parto.
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IMUNIZAÇÃO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: UMA DISCUSSÃO
ACERCA DOS DIREITOS HUMANOS
Wolkers PCB1, Ventura CAA2, Mello DF3

Introdução: Devido à preocupação com a segurança da vacina, muitos pais não
querem vacinar seus filhos. Esse problema causa uma preocupação na saúde
pública, uma vez que as taxas de vacinação não devem cair abaixo de 90%,
havendo risco da perda dos benefícios da "imunidade de rebanho", permitindo
que patógenos circulem livremente. Os governos têm a responsabilidade de tomar
todas as medidas necessárias para garantir a equidade de acesso à imunização
para todas as crianças. Os programas de saúde da criança estão amparados em
diretrizes políticas que, em certa medida, contemplam o direito à saúde. Políticas
e programas de saúde pública podem promover ou violar direitos humanos,
trazendo a pesquisadores e profissionais de saúde questões complexas para
reflexão. A vacinação é um direito que deve ser respeitado, protegido e cumprido.
A cobertura vacinal pode ser considerada um indicador de respeito aos direitos da
criança e a justiça social será alcançada quando todas crianças do mundo tiverem
direito à imunização. A Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989,
baseada nos princípios da justiça social, prevê que todas as crianças tenham
igualdade de acesso à imunização eficaz. Dados atuais ainda mostram
disparidades acentuadas entre os países e até mesmo dentro deles. Todas as
oportunidades de vacinar uma criança devem ser aproveitadas pelos serviços de
saúde. Objetivo: Este estudo tem por objetivo realizar através de uma revisão da
literatura estabelecer e discutir pontos de conflitos entre a vacinação de crianças
e os direitos humanos. Metodologia: Este é um estudo descritivo, uma revisão
narrativa da literatura. Resultados: É direito da criança gozar do padrão de saúde
mais alto atingível. Se a sociedade deseja que suas crianças desfrutem desse
direito deverá ter suas obrigações ajudando a minimizar os riscos de saúde para
suas crianças. A imunização infantil é uma das atividades mais efetivas realizadas
1

Pós-Graduanda do Doutorado do Programa de Pós-Graduação Enfermagem em Saúde Pública da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E-mail: paulawolkers@yahoo.com.br
2
Professora Doutora do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo.
3
Professora Associada do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo.

1986

por profissionais de saúde. Desde o surgimento da vacinação, houve mitos e
equívocos sobre a segurança e importância das vacinas. Práticas de imunização
sub-ótimas prestadas pelos profissionais de saúde e exagero na interpretação das
contra-indicações e eventos adversos resultam em oportunidades perdidas de
imunização. Pais que recusam imunizar seus filhos podem não perceber os riscos
pelo fato de sua criança desfrutar do benefício da imunidade de rebanho conferida
pela imunização de outras crianças. O argumento para a negação de cuidados de
saúde para crianças não vacinadas na sociedade é sustentável, porém parece ser
injusto punir as crianças com as conseqüências das decisões dos seus pais e há
situações de saúde em que a vacinação não deve ser opção. Se a liberdade de
exercer o direito de recusar a vacinação continuará a ser permitida, então, sem
dúvida, os pais devem estar preparados para o encargo adicional no sistema de
saúde resultante de suas decisões. O encargo pela liberdade de decisão deve ter
penalidades pela irresponsabilidade de suas ações à sociedade. É necessário
repensar as políticas mais fortes para implementação da vacinação na sociedade
com maiores restrições para liberdade individual de escolha. O conceito de
direitos das crianças traz consigo inúmeros desafios como também benefícios
óbvios. É necessário que a mídia divulgue mais assuntos sobre direitos e
responsabilidades e aproximem a sociedade dos dilemas morais. É relevante a
compreensão ampliada da relação entre imunização na infância e adolescência e
os direitos humanos. O direito dos pais para tomar decisões de saúde em nome
de seus filhos é exercido quando defende os seus “melhores interesses”, isto é,
para o benefício, proteção e otimização de direitos da criança. O equilíbrio deve
ser alcançado entre o respeito pelos direitos dos pais na tomada de decisões para
os seus filhos e a pressão exercida por parte dos profissionais de saúde. Diante
da recusa dos pais em vacinar seus filhos, os profissionais de saúde devem
fornecer

informações

e

sensibilizá-los

pais

na

aceitação

de

suas

responsabilidades e na repercussão dessa decisão para seu filho e para a
sociedade A motivação para o consentimento dos pais deve ser feita com base na
orientação dos benefícios da prevenção de doenças para seu filho e comunidade
como também para gerações futuras, que podem até vivenciar um mundo livre de
1
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doenças ou com várias doenças erradicadas como o caso da varíola. Essa
motivação altruísta pode reger teorias morais em defender o interesse dos outros,
o questionamento do egoísmo, visando o benefício da sociedade. Para o
profissional da saúde que achar que os pais não estão fazendo a melhor opção
para a criança o mesmo deve encaminhar o caso para autoridades locais. Se
houver recusa do consentimento pelos pais para um tratamento em que a criança
deve ser exposta, uma autoridade local deve avaliar a situação e decidir pelo
melhor. O consentimento está relacionado com a ética, considerando a questão
da autonomiae habilidade para decidir. A criança não deve ser discriminada por
causa da idade. Conclusão: A imunização na infância é um direito da criança,
trazendo grandes benefícios para a sociedade como a imunidade de rebanho e a
redução da morbi-mortalidade infantil. Também é um dever do Estado promover o
acesso à vacinas por todas as crianças dentro dos conceitos de equidade. É
importante o fortalecimento da cooperação entre os países desenvolvidos e em
desenvolvimentos para assegurar o acesso à imunização de todas as crianças ao
redor do mundo, discutindo ações, planejamento, alocação de recursos
financeiros, recursos humanos, novas tecnologias em vacinas e redução do preço
das vacinas, visando à promoção da justiça social. Os pais têm direito de
consentir o tratamento médico dos seus filhos, têm liberdade de querer e fazer o
melhor por eles. Todavia, quando os desejos dos pais conflitam com o que é
considerado “melhor interesse” para a criança, como o caso da imunização, essa
decisão não deve ser aceita facilmente pelo profissional de saúde. O profissional
de saúde pode primeiro tentar oferecer o máximo de informações sobre as
vacinas, os benefícios para a criança, sociedade e gerações futuras, pode criar e
utilizar materiais educativos, tentando persuadir os pais sem ser coercivo. Não
sendo possível o convencimento dos pais, os profissionais podem encaminhar o
caso para autoridades locais mais próximas para decisão judicial.
Descritores: imunização, criança e direitos humanos
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IMUNOGLOBULINOTERAPIA: enfoque no plano de cuidados de
Enfermagem para crianças com imunodeficiência primária
Macedo EC1 Oliveira DRS2, Guimarães FRF3, La Cava AM4

Introdução: O interesse pelo estudo resultou da prática em enfermagem no
Hospital Dia Pediátrico (HDP) com um escolar submetido à imunoglobulinoterapia
venosa, de forma contínua, que apresentou reações leves durante a infusão de
Imunoglobulina G (IgG). Ressalta-se que durante todo o período anterior de
submissão ao tratamento, foram utilizadas imunoglobulinas de diversos
laboratórios, no qual ocorreram reações leves, sem que, no entanto, fossem
relacionadas à troca de laboratórios. As Imunoglobulinas são proteínas
responsáveis pela imunidade humoral, protegendo o organismo contra vírus,
bactérias, toxinas, alérgenos, entre outros. As preparações de imunoglobulina
humana para fins terapêuticos são obtidas a partir do fracionamento industrial do
plasma. Para o uso clínico existem dois tipos de imunoglobulinas: as
imunoglobulinas poliespecíficas e as imunoglobulinas específicas. As primeiras,
cujas apresentações comerciais têm como componente principal a IgG, são
administradas principalmente por via intravenosa (IV). A imunoglobulina humana
preparada para uso intravenoso foi desenvolvida para reposição de anticorpos em
imunodeficiências, contudo também é uma alternativa terapêutica em doenças
sem tratamento estabelecido, devido seus efeitos anti-inflamatórios1. Assim, o uso
da

imunoglobulina

intravenosa

(IgIV)

é

indicada

para

pacientes

com

agamaglobulinemia ou com hipogamaglobulinemia e infecções recorrentes2. A
dosagem varia entre 400 a 600 mg/kg peso, com um tempo de infusão
recomendado de 2 horas. Os benefícios esperados com a imunoglobulinoterapia
são a diminuição da freqüência e duração de infecções anuais, medidos através
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do número de dias perdidos na escola, dias de hospitalização e da necessidade
do uso de antibióticos3. Os resultados positivos do tratamento podem levar de
quatro a seis semanas até tornarem-se aparentes, devendo também ser
monitorizados através da dosagem sérica de IgG, além da avaliação clínica. Ao
término da infusão, a IgG administrada fica no compartimento intravascular e sua
concentração aumenta cerca de 100 a 200 mg/dL para cada 100 mg/kg, atingindo
concentração acima de 1.000 mg/dL após uma dose habitual de 300 a 800 mg/kg.
Cerca de 48 a 72 horas após a infusão, a IgG é distribuída no interstício e a sua
concentração sérica cai cerca de 25% a 40%. Após esse reequilíbrio, a IgG
mantém meia-vida de cerca de 22 dias, por isso o intervalo de aplicação é 21 a 28
dias. O tempo de tratamento deverá ser contínuo, na ausência de efeitos
adversos ou surgimento de situações que contra indiquem o uso da IGH. Grande
parte das reações adversas por infusão de Ig IV está associada à velocidade de
infusão, crianças que nunca receberam IgG ou apresentam infecção e a presença
de agregados de imunoglobulina nos produtos liofilizados que não foram
adequadamente diluídos antes do uso. Os eventos mais comuns são: febre,
prurido, tosse seca, rubor cutâneo, opressão no peito, dispnéia, taquicardia,
taquipnéia, artralgias, mialgias, dor abdominal, náuseas e cefaléia. Entre as
reações adversas graves, encontram-se meningites assépticas, insuficiência
renal, tromboses, anemia hemolítica, urticária e anafilaxia, insuficiência renal
associada ao uso de produtos com sacarose; cefaleia; anemia hemolítica
transitória4. Atualmente é preciso considerar como fator de risco para eventos
adversos a mudança de produtos comerciais de Ig.. Objetivo: analisar as bulas
das imunoglobulinas humanas utilizadas e identificar as diferenças na produção,
composição e os efeitosadversos das imunoglobulinas; propor um plano de
cuidados de enfermagem na imunoglobulinoterapia venosa. Metodologia: trata-se
de um relato de experiência desenvolvido a partir da observação de reações em
um escolar com Imunodeficiência primária que faz uso de imunoglobulina venosa
no HDP de um Hospital Federal no município do Rio de Janeiro. O período foi no
primeiro semestre de 2011, durante o ensino prático da disciplina Enfermagem na
Atenção a Saúde da Criança oferecida pelo Departamento Materno-Infantil da
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro - UNIRIO. Resultados: Identificou-se nas bulas das cinco principais
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imunoglobulinas utilizadas no HDP que estas possuem diferenças em suas
produção e composição apresentando propriedades diversas. A priori não se
espera reação adversa em uma criança que faz uso da imunoglobulina há
bastante tempo, pelo fato do organismo já ter sido sensibilizado e pela
manutenção do rigor técnico utilizado antes, durante e após a infusão de Ig.
Porém, se observa com a análise das bulas, que estas apresentam variáveis tais
como: o processo de inativação viral, origem dos doadores, presença de IgA,
subclasses de IgG, o tipo de glicídios, os componentes não ativos, entre outros,
que podem consequentemente acarretar efeitos não esperados devido a
mudança no fabricante da imunoglobulina. Há evidências de que os produtos não
são equivalentes, alguns pacientes apresentam mais reações adversas com
determinados produtos, essas manifestações devem ser consideradas. O
aparecimento de efeitos colaterais graves de um determinado produto justifica a
mudança para outro4. O plano de cuidados de enfermagem visando a
minimização dos efeitos adversos inclui: realizar anamnese e exame físico (não
administrar em caso de febre ou infecção ativa); monitorizar os sinais vitais antes,
durante e após a infusão; administrar pré-medicação como antipiréticos,
analgésicos, anti-histamínicos ou corticosteroides, conforme prescrição médica;
realizar a diluição observando a transparência do produto e a temperatura antes
de se iniciar a infusão; utilizar bomba de infusão contínua, aumentando a
velocidade de infusão lentamente na dose de 0,01 ml/kg/min em intervalos de 15
a 30 minutos, até o máximo tolerado, geralmente, 0,08 ml/kg/min. Se houver o
evento adverso: interromper a infusão; hidratar a criança; iniciar imediatamente
solução de Hidrocortisona EV (5mg/kg peso) diluída em 10ml de Solução de
cloreto de sódio 0,9% e cloridrato de prometasina IM (0,5 mg/kg peso). Após a
melhora dos sintomas: reiniciar a infusão na velocidade inicial; manter a criança
em observação até 20 minutos após o término da administração; monitorar
sintomas durante todo o período de infusão, particularmente nos casos de
modificação de apresentação comercial ou quando houver um longo intervalo
entre doses; anotar o lote e o nome do produto infundido por se tratar de
hemoderivado; notificar as reações adversas que exigem uso de medicação à
farmacovigilância. Conclusão: Cada mudança de fabricante da imunoglobulina a
ser administrada, necessita ser considerada pelo enfermeiro. São derivados do
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plasma humano, cuja fabricação passa pelas etapas de seleção de doadores,
obtenção e fracionamento do plasma, purificação dos produtos, estabilização,
inativação e remoção de vírus e outros patógenos, formulação e composição final.
Portanto, é indispensável ao enfermeiro a identificação e análise das bulas
atendendo as necessidades individuais de cada cliente, devido ao fato das
imunoglobulinas não serem bioequivalentes. Em consonância com o exposto, é
mister que haja um trabalho interdisciplinar no atendimento a essas crianças com
Imunodeficiência, sendo imprescindível o conhecimento das propriedades das
imunoglobulinas, o que ainda se encontra muito escasso, como também o
preenchimento de lacunas através de estudos que fundamentem um cuidado
diferenciado a estas crianças. Com isso o estudo pretende fomentar a capacidade
crítica dos profissionais auxiliando-os nas devidas tomadas de decisão
concernentes a imunoglobulinoterapia venosa. Referências: 1.KOVALHUK, L.
C.S. Indicações do uso de imunoglobulina intravenosa. Disponível em [http://
www.bragid.org.br/dowonload/imunoglbulina_intravenosa.pdf] 2. Rev. bras. alerg.
imunopatol. 2005; 28(6):267-272. 3. MACEDO, E. C. A cuidadora de crianças com
imunodeficiência primária: a Enfermeira trazendo à visibilidade as conexões da
Rede Social. Rio de Janeiro. 2007.4. Carvalho BTC, Neto AC, Solé D et AL. Rev.
bras. alerg. imunopatol. – Vol. 33. N° 3, 2010. I Consenso sobre o uso de IgIV em
pacientes com IDP.

Descritores: Imunoglobulinas. Efeitosadversos. Cuidados de Enfermagem.
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INCIDÊNCIA DE ANEMIA FALCIFORME EM CRIANÇAS QUE
REALIZARAM A TRIAGEM NEONATAL NA APAE DE SÃO LUÍS.
Paiva MAJC1,Melo BMLG2, Costa SS3, Xavier GM4

Introdução: A Anemia Falciforme (AF) é uma doença que surgiu na África e Ásia,
onde os historiadores relataram que muitas ossadas foram localizadas nessas
regiões (7.000 a.C.). A AF foi descrita pela primeira vez por Hericle em 1910, um
medico norte americano que tratou de um paciente jovem, negro, nativo das
Antilhas e que havia emigrado para Chicago, nessa época a doença foi
classificada como Anemia Hemolítica Congênita. Em 1914, Linus Pauling, Itano e
Wells conseguiram identificar por meio de uma técnica chamada de Eletroforese,
a hemoglobina S (Hb S), onde pela primeira vez, a medicina descobriu uma
doença molecular. A AF é uma doença genética, que levou ao conceito de doença
molecular, por ser uma Anemia Hemolítica grave resultante de um defeito na
molécula da Hemoglobina. Existe uma explicação para o surgimento dessa
Hemoglobina S. Há milhares de anos na Ásia menor, o organismo humano sofreu
uma alteração para se defender da malaria. Assim, aqueles que tinham o gene S,
e os seus descendentes que tiveram a hemoglobina modificada geneticamente
apresentavam muita dificuldade para evolução da malaria. No entanto, esta
modificação fez com que filhos de pais com alteração parcial, sem sintomas e
hígidos, gerassem filhos com anemia e diversos outros problemas de saúde. Com
o decorrer do tempo e as grandes migrações, a África e as áreas tropicais e
equatoriais, passaram a ser o local preferencial da malaria, onde os sobreviventes
eram os que apresentavam as alterações da hemoglobina, mais adaptada ao seu
meio e em convívio com a malaria. Foram estes contingentes populacionais
africanos, transportados como escravos aos nossos pais, a partir do século XVII,
que introduziram o gene da hemoglobina S em nosso país. Atualmente, a AF
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encontra-se na população brasileira que tem ascendência negroide, dependendo
da região do país. Portanto, a AF não é um privilegio da raça negra, ela pode
ocorrer em qualquer pessoa com o gene da Hemoglobina S. O afoitamento devido
à diminuição do oxigênio sanguíneo pode ser desencadeado pela desidratação,
infecção, estresse físico, emocional ou pela exposição ao frio. O exame
laboratorial do sangue da criança afetada mostra que os eritrócitos têm sua forma
modificada, assemelhando-se à lâmina da foice, de onde provém o nome do
distúrbio. (THOMPSON, 1996). As membranas destas células são frágeis e
facilmente destrutíveis, sua forma de lua crescente torna difícil sua passagem
através dos capilares, causando o empilhamento de células nos pequenos vasos.
Este acúmulo pode levar a uma trombose provocando uma obstrução. O padrão
de herança é essencialmente o de uma doença autossômica recessiva, portanto
quando o pai e mãe possuem o traço falcêmico, há uma probabilidade de 25% de
cada gestação produzir um filho com AF. A característica clinica procede da
obstrução causada pela hemácia afoitada e aumento da destruição das hemácias.
Estas se acumulam formando uma malha de forma a bloquear intermitentemente
a micro circulação, causando a oclusão vascular. Objetivo: De acordo com o
exposto o presente trabalho tem como objetivo verificar a incidência de anemia
falciforme nas crianças, que realizaram a triagem neonatal (Teste do Pezinho)
entre os anos de 2006 a 2009 no serviço de referencia em triagem neonatal APAE
(Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de São Luis. Metodologia: O
presente trabalho é um estudo epidemiológico de caráter observacional
transversal, utilizando como instrumento de coleta de dados os prontuários das
crianças que fizeram o teste do pezinho no período de janeiro de 2006 a
dezembro de 2009. Os resultados serão analisados, será feita a verificação das
amostras e observará o numero de casos diagnosticados em cada ano e o total
de crianças que realizaram o teste, fazendo uma analise estatística e quantitativa
do encontrado. Resultado: Dentre os anos de 2006 a 2009 foram triados 392.821
recém-nascidos no serviço de referencia em triagem neonatal (APAE), destes 207
recém-nascidos foram diagnosticados com a doença falciforme neste período.
Sendo que 43 casos foram diagnosticados no ano de 2006,62 no ano de 2007,45
em 2008 e 57 no ano de 2009. Observando assim uma variação no aumento e
diminuição dos casos. No ano de 2007 houve uma incidência maior nos números
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de casos. Segundo Watanabe (2007), as regiões Norte e Nordeste do país
receberam o maior afluxo de escravos e, conseqüentemente, o maior número de
seus descendentes Os dados mostram uma incidência de 52,6%. Conclusão: A
triagem neonatal é uma ação preventiva que permite fazer o diagnóstico de
diversas doenças congênitas ou infecciosas, assintomáticas no período neonatal,
a tempo de se interferir no curso da doença, permitindo, desta forma, a instituição
do tratamento precoce específico e a diminuição ou eliminação das seqüelas
associadas a cada doença. Por meio dos dados coletados constatou-se a
importância do conhecimento a cerca da incidência de anemia falciforme, pois por
meio desses dados tem como elaborar programas de triagem neonatal, que
motivem uma redução das taxas de morbidade e mortalidade nos primeiros anos
de vida, possibilitando o aconselhamento genético para os casais de risco,
fornecendo subsidio para evitar o nascimento de crianças portadoras de uma
patologia genética muitas vezes letal. Referencia: HOCKENBERRY, M. J;
WINKELSTEIN, W. Wong fundamentos de enfermagem pediátrica. 7. ed. Rio de
Janeiro:

Elsevier,

2006.THOMPSON,

Eleanor

D.;ASHWILL.Jean.W.Uma

introdução à enfermagem pediátrica.6 ed.Porto Alegre: Artes Médicas,1996.
Santos GER. Enfermagem no tratamento de anemia falciforme. São Paulo. EPU,
1999. WATANABE A. M, Prevalência da anemia falciforme no estado do Paraná.
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Medicina Interna.
Setor de Ciências da Saúde. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2007.

Descritores: Anemia falciforme, Triagem neonatal, Incidência.
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INCIDÊNCIA

DO

DIAGNÓSTICO

DE

HIPOTIREOIDISMO

CONGÊNITO NA APAE DE SÃO LUÍS-MA (PERÍODO 2006 A 2009).
Melo BMLG1
Paiva MAJC2
Costa SS3
Xavier GM4

Introdução: A triagem neonatal (Teste do Pezinho) é um direito de qualquer
criança nascida em território nacional. O objetivo desse teste é assegurar que
doenças que podem causar problemas no desenvolvimento e crescimento sejam
detectadas nos primeiros dias de vida, com o intuito de evitar danos maiores.
Porém, para que a triagem seja feita da maneira correta, é necessário que o
momento do procedimento e a forma pela qual ele é realizado sejam adequados.
O momento para a coleta, preferencialmente, não deve ser inferior a 48 horas de
alimentação protéica (amamentação) e nunca superior a 30 dias, sendo o ideal
entre o 3º e o 7º dia de vida. As gestantes devem ser orientadas, ao final de sua
gestação, sobre a importância do teste do pezinho e procurar um posto de coleta
ou um laboratório indicado pelo pediatra dentro deste prazo. O Programa
Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) prevê o diagnóstico de quatro doenças:
Hipotireoidismo Congênito, Fenilcetonúria, Hemoglobinopatias e Fibrose Cística.
A implantação do programa deve ocorrer em três fases, de acordo com o nível de
organização e de cobertura de cada estado. Na fase I, as doenças triadas são a
fenilcetonúria e o hipotireoidismo congênito. Na fase II, é adicionada ao painel da
fase I a triagem para anemia falciforme e outras hemoglobinopatias. Na fase III,
acrescenta-se ao painel de doenças a triagem para fibrose cística. O
Hipotireoidismo Congênito (HC) é uma doença causada pela deficiência ou falta
de um hormônio tireoidiano chamado Tiroxina (T4), que é muito importante para o
desenvolvimento dos ossos, intestino, coração, maturação do sistema nervoso
central e manutenção da temperatura corpórea. No HC, a ausência de T4 pode
1
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ser causada por erros metabólicos da função da tireóide de herança autossômica
recessiva ou por anomalia na embriogênese. O hipotireoidismo congênito ocorre
em 1:3.000 a 1:5.000 nascimentos, sendo menor nos negros (1:20.000) e maior
nos hispânicos ou americanos nativos (1:2.000). O diagnóstico consiste em uma
medição de tiroxina (T4) com uma gota de sangue em um filtro de papel, seguida
pela medição do hormônio estimulante da tireóide (TSH) em amostras com baixos
valores de T4. A realização da Triagem Neonatal para Hipotireoidismo é
importante, uma vez que apenas 20% dos casos são sintomáticos, podendo os
sintomas aparecerem após meses ou anos. Quando sintomáticos, ao nascimento
a criança apresenta/pode apresentar letargia, icterícia prolongada (> 2 semanas),
dificuldades respiratórias, cianose, constipação, bradicardia, choro áspero e
fontanela anterior/posterior ampla. De 6 a 9 semanas pode exibir fronte curta,
pálpebras edemaciadas, pele áspera, cabelo seco e sem brilho, distensão
abdominal, hérnia umbilical, hipotermia, hipotensão, anemia e suturas cranianas
amplamente evidentes. Já em crianças maiores, manifesta-se pela baixa estatura,
obesidade, graus variados de déficit intelectual, reflexos tendinosos anormais e
lentidão ou dificuldade motora. É importante ressaltar que a criança com HC não
irá apresentar todos esses sintomas juntos. Ou seja, não há uma especificidade, o
que retarda o diagnóstico quando a triagem não é feita. O tratamento deve ser
feito com um rigoroso acompanhamento médico e repondo-se a T4 (que é feita
por via oral), de forma a controlar esse hormônio e o Hormônio Estimulante da
Tireóide (TSH). Se realizado precocemente, de forma correta e sem interrupções,
este tratamento é altamente efetivo e controla todos os sintomas da doença.
Objetivo: Com base nisso, este trabalho tem o objetivo de detectar a incidência
de Hipotireoidismo Congênito em crianças que, no período de 2006 a 2009, foram
triadas na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São LuísMA. Metodologia: O presente trabalho é um estudo epidemiológico de caráter
descritivo, no qual foi utilizado o banco de dados da APAE – que é o Serviço de
Referência em Triagem Neonatal (SRTN) do Maranhão e está localizada na
Avenida Casemiro Júnior, 12, Anil – como fonte de informação a respeito das
crianças que lá tiveram sua triagem feita, nos períodos de janeiro de 2006 a
dezembro de 2009. Os dados foram analisados estatisticamente, visando mostrar
os casos de Hipotireoidismo Congênito, de forma que a população foi o número
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total de crianças triadas durante esses anos, e a amostra o número de crianças
diagnosticadas com essa doença nesse espaço de tempo estabelecido. A partir
da amostra, foi feita uma análise comparativa do número de casos diagnosticados
entre os anos determinados na pesquisa. Resultados: Durante esses quatro
anos, 392.821 triagens foram feitas no Serviço de Referência em Triagem
Neonatal (SRTN) do Maranhão, que é a APAE. Deste número, 298 casos foram
diagnosticados com algumas das doenças previstas pelo Programa Nacional de
Triagem Neonatal (PNTN): Anemia Falciforme (207), Fenilcetonúria (15) ou
Hipotireoidismo Congênito (76) - a Fibrose Cística, embora também seja
detectada pelo Teste do Pezinho, não entra nessa citação pelo fato do SRTN-MA
ter, até então, cobertura somente até a fase II do PNTN). Analisando
estatisticamente os casos de Hipotireoidismo Congênito, viu-se que: em 2006, de
96.367 triagens, houve 15 diagnósticos (0,015%); em 2007, de 99.071, foram 19
(0,019%); em 2008, de 99.170, 17 (0,017%); e em 2009, de 98.213, 25 (0,025%).
Conclusão: Conclui-se que dos 392.821 testes feitos, 76 apresentaram HC
(0,019%). Isso indica que, durante esses quatro anos, aproximadamente para
cada 5169 crianças que foram triadas, 1 apresentou Hipotireoidismo Congênito.
Levando-se em conta que o HC ocorre de 1:3000 a 1:5000 nascimentos,
constata-se que os dados coletados no SRTN-MA variaram (um pouco) para mais
do que o pré-estabelecido em pesquisas. Vê-se que, a triagem neonatal é de
extrema importância para o recém-nascido, já que além do HC detecta também
algumas doenças que - se logo diagnosticadas -, podem ser tratadas sem que a
criança sofra sequelas e/ou apresente futuros problemas no seu desenvolvimento.
Além disso, cabe mencionar o importante papel do enfermeiro como profissional
respaldado para realizar a Triagem Neonatal e como ser orientador, que dará
informações à família da criança e tirará possíveis dúvidas quanto a diagnóstico e
formas de tratamento. Para isso precisa estudar a respeito dessas doenças e
seus sintomas, pois caso não seja descoberto pela triagem (ou seja, ocorrendo
um falso-negativo), o enfermeiro que é informado será capaz de desconfiar do
distúrbio mesmo frente aos sinais mais precoces e, a partir daí, encaminhar a
criança para um cuidado mais especializado.
C.M.
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INFLUÊNCIAS NA PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO:
PERCEPÇÃO DE MÃES ADOLESCENTES

Autores
Fogaça NR, Ferrari RAP, Oliveira MMB, Tacla MTGM, BatistaPA
Resumo
INTRODUÇÃO: É unânime o conceito de que o leite materno é o alimento ideal
e o único que possui em todos os aspectos energético, nutricional e
imunológico as quantidades corretas e suficientes para os recém-nascidos
(RN). O leite materno atua no fortalecimento da imunidade do RN, mantendo o
seu crescimento e desenvolvimento normal que, conseqüentemente, auxilia no
combate à desnutrição e à mortalidade infantil (UCHIMURA et al., 2001). É
dentro desse contexto que foram criadas e implementadas políticas e
programas de incentivo ao aleitamento materno (AM) como o Programa
Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, coordenado pelo Ministério da
Saúde, a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), desenvolvida no Brasil a
partir de março de 1992, e os Bancos de Leite (BLH). No entanto, apesar de
todo o avanço científico e dos esforços de diversos organismos nacionais e
internacionais, as taxas de AM no Brasil, em especial as de amamentação
exclusiva, estão aquém do recomendado. Essa afirmação vem corroborar uma
situação paradoxal que ocorre no cenário nacional, apesar das inúmeras
vantagens do aleitamento materno exclusivo já comprovado pela comunidade
científica: o desmame precoce (ALMEIDA et al., 2008). O desmame é definido
como sendo a introdução de qualquer tipo de alimento na dieta de uma criança
que, até então, se encontrava em aleitamento materno exclusivo (UCHIMURA
et al., 2001). São muitos os fatores que interferem no processo de
amamentação e que são a causa do desmame precoce. Alguns se relacionam
à mãe, como as características de sua personalidade e sua atitude frente à
situação de amamentar, outros se referem à criança e ao ambiente como, por
exemplo, as suas condições de nascimento e o período pós-parto. Estudos
como de Carrascoza et al. (2005) apontam a idade materna como variável que
afeta e influencia no desmame precoce. Sendo a adolescência considerada um
período crítico do ser humano, no qual acontecem intensas transformações
biológicas e psicossociais, a ocorrência de uma gravidez nessa fase da vida
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implica em somatória de mudanças que exigem um repensar no futuro com um
filho, geralmente, não desejado. Várias são as hipóteses para a redução do
tempo de aleitamento materno, Araújo et al. (2008) afirmam que as
adolescentes, muitas vezes, aliam sua própria insegurança e falta de confiança
em si mesma em prover a alimentação de seu bebê, à falta de apoio das
próprias mães ou familiares mais próximos, ao egocentrismo próprio dessa
idade e aos problemas com a auto-imagem. Dada a importância sobre o
aleitamento materno na vida da criança, e suas particularidades na
adolescência, tais como o risco para o desmame precoce, é que se optou para
a

realização

deste

trabalho.

OBJETIVO:

Identificar

os

motivos

que

influenciaram positiva ou negativamente o AM de mães adolescentes, bem
como

analisar

os

fatores

que

determinaram

o

desmame

precoce.

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, analítico prospectivo com,
abordagem qualitativa com mães adolescentes que tiveram seus filhos no
Hospital Universitário de Londrina, PR, no período janeiro a dezembro de 2006,
residentes neste município. A pesquisa foi realizada no Hospital Universitário
de Londrina-Paraná, sendo utilizadas fontes primárias e secundárias. As
primárias foram constituídas por entrevistas realizadas com as mães
adolescentes, por meio de visitas domiciliares ou telefonemas, mediante a sua
concordância do termo de consentimento livre e esclarecido. As secundárias
foram constituídas de coleta de dados através dos prontuários destas mães. A
população de mães que tiveram seus filhos no Hospital Universitário de
Londrina (HU) e que residem na cidade de Londrina totalizou 72 gestantes
adolescentes atendidas nesta instituição de saúde. Destas, 58 (80,5%) fizeram
parte da pesquisa por terem seus partos neste hospital e por residirem na
cidade de Londrina. As outras 14 (19,4%) foram excluídas por não atenderem
aos critérios pré-estabelecidos da pesquisa: sete (50%) devido a óbito fetal;
três (21,4%) foram encaminhadas para outros serviços de saúde para a
realização do parto e três (21,4 %), cujos prontuários não constavam dados
sobre o parto, sugerindo possível transferência para outro serviço hospitalar.
RESULTADOS: Os resultados mostraram que todas as mães pesquisadas
tinham idade entre 14 e 18 anos, sendo a ocupação predominante, a atividade
de dona de casa; 53,4% delas não concluíram o ensino fundamental, com
predomínio de renda familiar entre 1.1 a 4.9 salários mínimos. Quanto ao
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período gestacional, 94,8% fizeram o pré-natal e a maioria realizou quatro a
seis consultas. Todas receberam orientação sobre o aleitamento materno
exclusivo e suas vantagens e o profissional que mais orientou a prática da
amamentação foi o enfermeiro, com 67,7%. A maioria das crianças nasceu
com idade gestacional igual ou maior que 37 semanas, 53,4% de parto
cesárea, sendo que 69% delas não foram estimuladas a sugar na sala de
parto; o tempo médio de internação da população estudada foi de uma
semana. A maioria dos recém-nascidos saiu do hospital em aleitamento
materno exclusivo, porém apenas 29,3% permaneceram com esta dieta
alimentar até os seis meses de vida. Vários foram os fatores que interferiram
no sucesso e manutenção do AM dessas mães no presente estudo. Os motivos
citados como positivos foram o apoio familiar e as orientações recebidas
durante o pré-natal. Já os motivos que influenciaram de maneira negativa
foram a prematuridade, a pega incorreta e a crença do leite fraco. A
prematuridade e pega incorreta implicam em várias situações que por si só
atuam de maneira negativa no AME. A prematuridade, pelo tempo de
internação prolongada e devido às condições próprias do prematuro; a
separação mãe/filho; e a pega inadequada, por gerar um tempo mais curto em
cada mamada e uma maior freqüência, dando a impressão que o leite não está
sendo suficiente, favorecendo a insegurança na mulher e obstáculo para o AM.
Nesse sentido, o motivo “leite fraco” apontado como determinante para o
desmame precoce também revela a insegurança materna quanto a sua
capacidade em nutrir o bebê. Essa construção social é sustentada pela cultura
e, portanto, influenciada pela família e sociedade por meio de estímulos
culturais, costumes, crenças e tabus. Aliada as dificuldades próprias desse
período essas construções sociais geram nessas mulheres uma insegurança
comum às mães de todas as idades; porém, as adolescentes possuem
peculiaridades dessa faixa etária que agravam essa insegurança, como
dificuldade de aceitar e lidar com as modificações corporais que afetam a sua
auto-imagem e auto-estima, podendo levar a um estado de autodepreciação
gerado pela inexperiência e imaturidade que repercute negativamente no
cuidado com o bebê e no manejo da lactação. CONCLUSÕES: O apoio e
orientação, referidos pelas mulheres da pesquisa como influenciadores
positivos revelam a importância de uma atenção pré-natal qualificada e
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humanizada como preconizado pelo Programa de Humanização no Pré-natal e
Nascimento (PHPN) do Ministério da Saúde. A equipe de saúde da família
deve manter o apoio e orientação às mães, tanto na alta hospitalar, como
durante o pré-natal, principalmente para com as adolescentes que são as que
se beneficiam mais das atividades de promoção da amamentação. Com isso se
almeja uma redução na interrupção da amamentação, como observado no
presente estudo onde a maioria dos recém-nascidos saiu do hospital em
aleitamento materno exclusivo, porém apenas 29,3% permaneceram com esta
dieta alimentar até os seis meses de vida. A ausência de continuidade das
ações de promoção ao AM implica não somente na fragmentação da
assistência, como também na interrupção do vínculo profissional-gestante que
influencia diretamente na adesão às orientações fornecidas. Outra limitação
observada está relacionada ao número significativo de mães que foram
orientadas sobre o aleitamento e mesmo assim, essa ação não ter sido
suficiente para evitar o desmame precoce antes dos seis meses, dado que
questiona a efetividade das orientações realizadas por esses profissionais.
Mediante essas considerações deve-se ressaltar não somente a importância da
transmissão dessas informações, como a qualidade com que são oferecidas.
Para tanto, a utilização do método de aconselhamento é uma alternativa
concreta e eficiente que oferece às puérperas informações apropriadas
transmitidas por profissionais comprometidos que busquem desenvolver a
autoconfiança dessas mães para que possam acreditar na suficiência e
qualidade de seu leite, evitando o desmame precoce. REFERÊNCIAS:
CARRASCOZA, K.C et al. Análise de variáveis biopsicossociais relacionadas
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INFORMAÇÃO COMPARTILHADA ENTRE FAMÍLIA E EQUIPE DE
SAÚDE NA UNIDADE NEONATAL: UM INSTRUMENTO DE
MEDIDA
Damaceno DF1
Pettengill MA2
Balieiro MMFG2

Introdução: Atualmente a atenção dos pesquisadores está direcionada para a
integração entre o profissional da saúde e família, como parceiros no cuidado
do neonato. Um dos pressupostos da filosofia do Cuidado Centrado na
Família1 é a informação compartilhada, esta deve ser estabelecida pela equipe
de saúde dentro da unidade neonatal, de modo que possua clareza na
transmissão da informação, que satisfaça as necessidades da clientela
atendida e promova a amenização do sofrimento dessa família. No Brasil,
ainda não existem estudos de avaliação do CCF que utilizem instrumento de
medida capaz de apreender de maneira sistemática e uniforme a perspectiva
de quem cuida e de quem é cuidado, para direcionar a formação de
profissionais e a qualificação dos serviços para o atendimento à família.
Questionou-se, neste estudo, como é a comunicação entre a família e a equipe
de saúde da unidade neonatal? Como a informação é compartilhada com a
família? Como a família avalia a informação compartilhada com a equipe de
saúde? Objetivos: identificar os indicadores empíricos de informação
compartilhada entre equipe de saúde e família na unidade neonatal; construir
um instrumento de medida de informação compartilhada entre equipe de saúde
e família na unidade neonatal. Método: para alcançar o primeiro objetivo foi
realizada uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados Lilacs,
Medline, Cochrane, Scielo, com os descritores de saúde: UTI neonatal, família,
cuidados intensivos neonatais, pessoal de saúde, informação, comunicação,
participação de paciente, acesso a informação, enfermagem, barreiras de
comunicação, parceria. Adotaram-se como critérios de inclusão artigos de
1

Aluna do 4º ano de Graduação em Enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem da
Universidade Federal de São Paulo.
2
Professora Doutora da Escola Paulista de Enfermagem, da Universidade Federal de São
Paulo e Líder do Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos da Criança, Adolescente e Família
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periódicos científicos de 2006-2011, publicados em língua portuguesa,
espanhola e inglesa, com enfoque sobre a temática “informação compartilhada
entre família e profissional da saúde em unidade neonatal”. Foram identificados
98 artigos nas bases de dados, excluiu-se 28 por apresentarem repetições nas
diferentes bases. Após leitura dos resumos, 32 artigos não atenderam aos
critérios de inclusão e pertinência com a pergunta do estudo. Assim, a amostra
foi composta por 38 artigos científicos, que foram lidos e um instrumento
adaptado de Ursi, 20052 foi preenchido, caracterizando cada artigo segundo
ano de publicação, país de origem, idioma, periódico publicado, objetivo,
método adotado, nível de evidência e resultados. Utilizou-se a análise
qualitativa de conteúdo de Morse e Field3 para a identificação dos temas sobre
a informação compartilhada. Resultados: dos 38 artigos analisados, 60% (23)
foram publicações internacionais na língua inglesa e 40% (15) publicações
nacionais na língua portuguesa. Dos métodos, 55 % (21) foram qualitativos,
19% (7) quantitativos, seguidos 16% (6) de revisão de literatura, 5% (2) de
estudo de caso e 5% (2) outros métodos (reflexão e comunicação). A maioria
das publicações foram em revistas de enfermagem 76% (29). Quanto aos
sujeitos, 21% (8) envolviam mães, 47% (18), mães e pais, 24% (9) membros da
família e 40% (15) membros da equipe de saúde, sendo misto os sujeitos
dentro dos diversos estudos. A maioria das publicações foram em revistas de
enfermagem, 76% (29), seguido por 21% (8) médicas e 3% (1) de psicologia. A
maioria das pesquisas, 79% (30) teve nível de evidência 4 - evidências de
estudos descritivos, não-experimentais ou com abordagem qualitativa,
seguidos de 13% (5) de nível de evidência 3 - evidência de estudos quase
experimentais, 5% (2) nível de evidência 5 - evidências provenientes de relatos
de casos ou de experiência e 3% (1) nível de evidência 1 - evidência resultante
da meta-análise de múltiplos estudos clínicos controlados e randomizados. Os
indicadores empíricos encontrados foram: Ser ouvida e valorizada em seu
conhecimento: esse tema representa a necessidade da família de receber
informação e estabelecer com a equipe um diálogo em que os seus
sentimentos, necessidades e condições para que possa cuidar do filho na
unidade neonatal sejam contemplados. Ser orientada sobre o cuidado do RN e
o ambiente neonatal: revela a necessidade dos pais em ser informados sobre o
ambiente de cuidados, os elementos assistenciais e as peculiaridades dos
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bebês. A partir do conhecimento adquirido, os pais se sentem mais próximos
do filho e iniciam a construção de suas competências para cuidá-lo na unidade
neonatal. Ser informada em linguagem acessível sobre as condições clínicas
do RN: esse tema representa a necessidade da família em receber
informações sobre as condições clinicas do recém-nascido de maneira que
atenda as suas demandas, em quantidade e qualidade, atualizadas
constantemente, com respeito ao seu tempo sem sobrecarga de informações.
À medida que tem sua necessidade atendida, a família se sente menos
ansiosa, mais segura, com maior controle sobre a situação e consegue
estabelecer um vinculo de confiança e parceria com a equipe de saúde. As
estratégias indicadas pela família para conseguir as informações são: ter apoio
da equipe multiprofissional; participar do grupo de pais; receber documentação
dos encontros com a equipe e ter oportunidade de acessar fontes de dados e
livros. Ser respeitada em seu tempo e poder negociar com a equipe:
representa a necessidade dos pais de organizar seus pensamentos e
sentimentos

compreendendo

a

situação

vivenciada,

para

melhor

enfrentamento. Quando os profissionais demonstram atitudes de respeito,
atenção e compreensão criam-se um elo efetivo de amizade e confiança entre
os membros da equipe e família e abertura para negociação quanto ao
cuidado. Para alcançar o segundo objetivo foi realizada a construção de um
instrumento de medida com o objetivo de avaliar a qualidade da informação
compartilhada entre equipe de saúde e família na unidade neonatal. O
instrumento contém 25 frases afirmativas, distribuídas em três subescalas
sobre a maneira como a família percebe a informação prestada pelos
profissionais de saúde na unidade neonatal. As respostas são classificadas em
uma escala tipo Likert, nunca, muito raramente, raramente, quase sempre e
sempre. A totalização dos pontos é feita em cada subescala e ao final soma-se
o total de cada uma delas e divide pelo número de subescalas. Para análise
final é realizada a avaliação da qualidade das informações compartilhadas por
meio de escala psicométrica. Conclusão: o conhecimento das evidências
permitiu a construção de um instrumento de medida da qualidade da
informação estabelecida entre equipe e família na unidade neonatal, que se
encontra na fase de validação de conteúdo por um comitê de juízes.
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA MENSURAÇÃO DA QUALIDADE
DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM HIV/AIDS
Kourrouski MFC1, Lima RAG2

A Aids é uma manifestação clínica avançada pelo vírus da imunodeficiência
adquirida, o qual leva a uma imunossupressão progressiva. Esta doença tornouse um os maiores problemas de saúde pública no mundo devido o crescente
número de pessoas infectadas, em especial adolescentes, e também decorrentes
do alto custo da terapêutica e das sequelas físicas e emocionais que acarretam
ao portador. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que o
número pessoas vivendo com HIV/AIDS no mundo seja de 33,2 milhões, destes
2,5 milhões são crianças e adolescente até 15 anos de idade. No Brasil, o último
Boletim Epidemiológico publicado traz que o número de casos acumulados de
1980 até 2010 foi de 592.914, sendo que em 2010 foram notificados junto ao
Ministério da Saúde um total de 13.520 casos e destes 140 foram em menores de
cincos anos, 112 casos em crianças de cinco a doze anos e 237 casos em
adolescentes de 13 a 19 anos de idade. Observa-se através deste boletim que
houve uma redução da incidência em 44,4% em crianças menores de 5 anos,
quando comparado os anos de 1999 a 2009. Este fato pode ser justificado devido
as recomendações preconizadas pelo Ministério da Saúde durante o pré-natal,
que incluem testagem anti-HIV com aconselhamento durante a gestação, sendo
que uma vez detectado a gestante com HIV, inicia-se a terapêutica materna e a
profilaxia da transmissão vertical. A introdução da terapia antiretroviral se deu no
ano de 1996, e a partir de então houve um progresso de pesquisas, com
surgimento de novos medicamentos para o tratamento da Aids. Em decorrência
da terapia antiretroviral, a Aids tornou-se uma doença crônica, e a preocupação
Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família
1
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com a doença deixa de ser apenas voltada para a parte clínica e passa a ser
principalmente relacionada a qualidade de vida destes pacientes. Cabe destacar
que muitas crianças portadoras do HIV não sabem do seu status sorológico,
sendo questionado as vindas mensais ao hospital, as medicações que tomam
diariamente, sendo a revelação diagnóstica um dos desafios enfrentados pelos
pais ou cuidadores, bem como por estas crianças e adolescentes, em decorrência
do estigma que a doença carrega. Para os adolescentes, além deste fato, tem os
relacionados a própria fase que estão, de descobertas, experimentações sexuais,
entre outros. Ambos os fatos podem interferir na adesão medicamentosa e
consequentemente na qualidade de vida destas crianças e adolescentes. A
qualidade de vida foi definida pela Organização Mundial de Saúde como a
“percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema
de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas,
padrões e preocupações”; sendo que a qualidade de vida relacionado a saúde
surgiu como uma preocupação dos profissionais da saúde de avaliar o impacto
objetivo e subjetivo da doença em suas vidas; ela pode responder a questões
referentes ao cuidado clínico do indivíduo e as repercussões da doença na vida
dos mesmos, visando otimizar a qualidade de vida e melhorar a adesão ao
tratamento, bem como ajudar nas políticas públicas de saúde para populações
vulneráveis, como é o caso da população com HIV. Assim, torna-se essencial
buscar subsídios para se aprofundar no tema em questão em decorrência da
adolescência ser uma fase de transição, com múltiplos aspectos biopsicossociais
próprios desta fase, e que quando se junta a uma condição crônica como a Aids,
carregada de estigma e discriminação, podem afetar a qualidade de vida destes
adolescentes e consequentemente influenciar na adesão medicamentosa, por se
tratar de uma doença incurável, ainda associada a comportamentos não aceitos
pela sociedade e com uso de medicação pelo resto da vida, os quais devem ser
associados a dietas e horários rígidos. Assim, o presente estudo tem por objetivo
avaliar na literatura os instrumentos utilizados para mensurar a qualidade de vida
de crianças e adolescentes com HIV/Aids. Trata-se de uma estudo de revisão
integrativa. Entende-se por revisão integrativa como sendo um método de
pesquisa que permite a síntese de múltiplos assuntos estudados possibilitando
conclusões gerais em relação a uma determinada área de estudo. É considerada
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a revisão de abordagem metodológica mais ampla, uma vez que pode incluir
estudos experimentais e não-experimentais para a compreensão completa do
fenômeno estudado, com dados da literatura teórica e empírica, conceitos,
revisão de teorias e evidencias, e análises de problemas metodológicos de um
tópico em particular. A questão norteadora foi “Quais os instrumentos utilizados
para mensurar a qualidade de vida de crianças e adolescentes com HIV/Aids?” A
busca ocorreu junto as bases de dados Pubmed, PsycoINFO, CINHAL, LILACS,
COCHRANE, SciELO e WebKnowleg, com os descritores qualidade de vida;
questionário e criança; e um segundo cruzamento substituindo o descritor criança
por adolescente.Ratrearam-se trabalhos publicados entre o ano de 2001 até julho
de 2011. A amostra final deste estudo foi composta por 21 referências. Observouse através do estudo que os questionários mais utilizados para avaliar a qualidade
de vida desta população são os genéricos destacando-se o PedsQl, sendo self ou
proxy, e aborda quatro domínios: funcionamento físico, funcionamento social,
funcionamento emocional e funcionamento escolar. Foi observado também
apenas um instrumento específico para avaliar a qualidade de vida de crianças e
adolescentes com HIV/Aids, sendo este o Quality of Life Assessment, o qual é
divido por faixas etárias e abrange o domínio de avaliação geral de saúde, função
física, bem estar psicológico, função social, atividades e utilização de cuidados
médicos e sintomas. Este instrumento já é validado no Brasil e é proxy. Através
deste estudo pode-se evidenciar a necessidade de construção de novos
questionários específicos para as crianças e adolescentes com HIV/Aids, levandose em consideração o olhar dos sujeitos para sua qualidade de vida e suas
vivências , para que através destes os profissionais de saúde envolvidos no
tratamento desta clientela possam identificar aspectos reais que necessitam de
intervenção, visando uma melhor assistência.
Decs: qualidade de vida; criança/ adolescente; HIV.
Brasil. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico AIDST, ano 7, n. 1. ,Versão
Preliminar. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 21 p.
Costa LS. Qualidade de Vida em Criancas e Adolescentes com HIV/Aids.
Validacao e reprodutibilidade de instrumentos (tese). Sao Paulo: Faculdade de
Saude Publica da USP, 2007.
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INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E SUAS RELAÇÕES COM
PROCESSO DE ADOLESCER: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Silva IR1, Leite JL2, Nogueira ALA3, Lima RAG4, Silva ACO5

Introdução: A adolescência corresponde ao processo de transição para se
chegar à fase adulta. É descrita cronologicamente como a segunda década da
vida, entretanto os fatores que delimitam seu início e término estão para além dos
fatores legais e/ou constitucionais, haja vista, os aspectos culturais e subjetivos
que permeiam a vida humana e que, portanto, caracteriza o ser em sua
individualidade. Desse modo cada adolescente é único no seu processo de
adolescer, contudo, sabe-se que na adolescência surgem diversas características
como,

sexualidade,

crenças,

desejos

e

comportamentos

ambivalentes,

necessidade de auto-afirmação e dependendo do contexto em que o adolescente
está inserido, a existência de conflitos1. Vale ressaltar que na adolescência, a
satisfação corporal e a auto-estima estão intimamente relacionadas ao
desempenho e equilíbrio afetivo, emocional e social, sobretudo, com seu grupo de
pares. Nesta conjuntura, a existência de uma condição crônica de saúde durante
o processo de adolescer, poderá refletir em aspectos negativos para seu
desenvolvimento, bem como para dinâmica familiar, partindo do pressuposto que
a existência de uma doença e/ou condição crônica não afeta apenas o enfermo,
mas toda a família, pois se trata de um grupo social dinâmico e complexo em que
há uma interdependência de seus membros2. Em um campo mais específico das
condições crônicas está a Insuficiência Renal Crônica - IRC, que se configura
como um problema de saúde pública em nosso país3, em que seus reflexos
1
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perpassam os aspectos econômicos e biológicos, mas atingem também as
dimensões psicossociais. Cumpre ressaltar que a existência da IRC direciona o
adolescente e sua família à valorização da doença em detrimento dos fatores
psicossociais3, esta concepção é também presente nas ações de saúde e atitudes
de cuidado, o que denota os reflexos do paradigma dominante e centralizador das
ações dos profissionais de saúde para a doença e aos aspectos a ela
relacionados. Partindo da compreensão de que a IRC reflete negativamente no
processo de adolescer e na dinâmica familiar e da necessidade premente em
direcionar cuidados e ações de saúde para a totalidade do sujeito, questiona-se:
quais profissionais e que métodos são utilizados para estudar a problemática
evidenciada? Quais vertentes são exploradas? Em que cenário desenvolvem tais
estudos? Dessa forma, foi objetivo desse estudo analisar a produção do
conhecimento sobre Insuficiência Renal Crônica e suas relações com o processo
de adolescer. Método: Estudo de caráter bibliográfico, sendo utilizada a revisão
integrativa da literatura por compreender que este método possibilita uma busca
sistemática da bibliografia, avaliando de forma crítica e sintética as evidências
disponíveis na temática, bem como a identificação de lacunas na produção de
conhecimento4. De acordo com o método o estudo seguiu as seguintes etapas:
definição do problema de pesquisa, das questões norteadoras e objetivo, com a
delimitação dos descritores segundo os “Descritores em Ciências da Saúde” –
DeCS. Utilizou-se como descritores: Insuficiência Renal Crônica, associado aos
descritores, Adolescente, Adolescentes, Saúde do adolescente e Saúde dos
adolescentes. A segunda etapa consistiu na definição das bases de dados, sendo
estas, LILACS e PubMed, com buscas realizadas em julho e agosto de 2011.
Utilizou-se os idiomas inglês, português e espanhol, obtendo-se 22 artigos
científicos. Foram aplicados os seguintes critérios de inclusão: artigos que se
reportassem a insuficiência renal crônica na adolescência; acesso ao trabalho na
íntegra para maior confiabilidade da análise e a temporalidade, sendo
selecionados somente artigos da última década como critério proposital em
investigar as produções mais recentes. Após essa etapa, o total de artigos
selecionados para aprofundamento da análise crítica e reflexiva totalizou seis.
Nas etapas posteriores, o material selecionado foi avaliado e categorizado,
permitindo a apresentação da síntese do conhecimento descrita a seguir.

2015

Resultados:

As

questões

norteadoras

para

este

estudo,

aliadas

à

intencionalidade da técnica eleita para coleta e análise dos dados, permitiram
delimitar o material selecionado e discriminá-lo em categorias, a saber:
pesquisadores; ano de publicação; principais descritores e/ou palavras-chave; tipo
de

abordagem

metodológica;

cenário

de

estudo;

objetivos;

principais

contribuições e envolvimento da enfermagem. Sobre os pesquisadores envolvidos
nos estudos, percebeu-se uma diversidade de categorias profissionais, dentre os
quais estão nutricionistas, médicos, fisioterapeutas e enfermeiros, contudo,
compreende-se a necessidade de inserção de outras categorias, haja vista a
importância de abordagens interdisciplinares frente ao objeto e problemática
evidenciada. Em relação ao ano de publicação, os estudos analisados
compreenderam os anos de 2001 a 2010. Os descritores mais utilizados em
ordem decrescente foram: adolescente; insuficiência renal crônica; hemodiálise;
família; enfermagem e cuidado ético. Com relação aos cenários de estudo,
percebeu-se com bastante expressividade a concentração de pesquisas
realizadas na região Sudeste, com maior evidência para cidade de São Paulo.
Esta realidade direciona para a necessidade de investigações nas demais regiões
do país, uma vez que a IRC pode acometer pacientes em qualquer localização do
Brasil, e conforme já enfatizado as ações de saúde devem ser planejadas
compreendendo o contexto no qual o adolescente está inserido. Os objetivos dos
estudos variaram do campo da objetividade para as subjetividades humanas, ou
seja, abordam desde aspectos biológicos como avaliação de situação nutricional,
da capacidade funcional, da musculatura respiratória até a apreensão das
representações sociais dos adolescentes em relação aos cuidados em situação
de Insuficiência Renal Crônica, assim como a compreensão dos impactos da
hemodiálise no seu processo de adolescer/viver. A última categoria versa sobre
as principais contribuições e o envolvimento da Enfermagem frente à
problemática apresentada. Desse modo foi possível perceber a inserção dos
enfermeiros com bastante expressividade, tendo por inquietações a busca pelo
aprimoramento e/ou desenvolvimento de competências para os cuidados de
enfermagem ao adolescente/sujeito com IRC. Conclusão: Para compreender o
adolescente e assim pensar e planejar ações de saúde e de cuidado é preciso
olhar para sua realidade, para as necessidades, debilidades e potencialidades
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que permeiam seu convívio. Observa-se ainda, de forma incipiente, os estudos
abordando esta temática e os existentes em sua maioria são centrados na doença
sendo necessários estudos que compreendam melhor o processo de adolescer e
o acometimento desses adolescentes por insuficiência renal crônica considerando
como relevante o apoio familiar, e os cuidados centrados nos aspectos
psicoafetivos e que, portanto, valorize as relações de interação, desvelo, carinho,
apoio e proteção.

Descritores: Adolescente. Enfermagem. Insuficiência Renal Crônica.
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INTERAÇÃO ENTRE FAMÍLIA E EQUIPE DE ENFERMAGEM
DURANTE

A

HOSPITALIZAÇÃO

INFANTIL:

REVISÃO

BIBLIOGRÁFICA
Sousa JCF1
Holmes ES2
Silva SVP3
Silva ACO4
Resumo:
Introdução: A assistência de enfermagem vem sofrendo modificações ao longo
do tempo. No Brasil, a criação da Lei Estatuto da Criança e Adolescente, com o
objetivo de humanizar a internação, passou a recomendar a permanência da mãe
junto à criança hospitalizada, valorizando assim a importância da família no
processo de recuperação da criança e adolescente.1 Apesar disso, são inúmeras
as dificuldades encontradas na hospitalização destes, a começar pela relação
entre a equipe de enfermagem e os familiares.2 É uma situação crítica e que na
maioria das vezes ambas as partes permanecem bloqueadas devido a falta de
diálogo, a não explicação de um procedimento a ser feito na criança à mãe, ou
muitas vezes a maneira como este procedimento ocorre.2Os profissionais de
saúde devem dirigir o seu olhar para a família como objeto do cuidado, em um
processo de produção de relações e intervenções, fazendo com que a mesma
participe diretamente do cuidado e recuperação da criança.1 Além disso, a
presença do familiar na internação da criança reflete na sua melhor recuperação,
pois a hospitalização é para a criança uma experiência estressante e que
necessita de profunda adaptação, a qual pode ser amenizada por essa
participação da mãe, além da disponibilidade afetiva dos trabalhadores da saúde,
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informação e atividade recreacionais.3 É válido salientar que quando a assistência
hospitalar é centrada nas necessidades da criança doente e não na sua patologia
apenas, quando é permitido a participação dos pais no cuidado, eles se sentem
muito mais tranquilos e confiantes.4 Porém deve-se levar em consideração a
questão de após uma internação as famílias passarem a ter muito mais
problemas, problemas sociais, financeiros, de aceitação da doença, e com isso as
mesmas passam a utilizar estratégias para se manterem firmes nesse processo
saúde-doença. Cabendo assim aos profissionais de Enfermagem aceitar e fazêlos participantes do processo do cuidado, compartilhando saberes, poderes e
espaços sempre que necessário, implicando em mudanças de valores e atitudes
entre pais e profissionais.2 Logo a equipe de enfermagem deve saber abordar
adequadamente cada família e criança hospitalizada, o que de fato depende do
profissional que está ali presente, da equipe que está trabalhando, além da
estrutura do local, pois ainda são muitos os hospitais que não têm condições
físicas de acomodarem os acompanhantes e mesmo assim o fazem, podendo
prejudicar a qualidade da assistência prestada. Logo cabe a cada profissional
romper com essa barreira e tentar por em prática o modelo proposto pelo SUS e
implantar uma política de humanização.1 Existem vários tipos de abordagens com
relação a hospitalização infantil que se expressam de três formas, porém podem
se encontrar intercaladas umas com as outras. A primeira delas seria a
abordagem centrada na patologia da criança: nesta o foco é a criança portadora
da doença e que precisam ser tratados apenas seus sinais e sintomas; ela é
colocada como um ser sem poder de decisões; as crianças são agrupadas nas
enfermarias de acordo com a patologia diagnosticada pelo médico; não existem
características próprias para estimulação da criança; a família tem um papel
periférico e passivo e a assistência se dá formalmente.3 A segunda seria a
abordagem centrada na criança: nesta a criança passa a ser enxergada como um
ser em crescimento e desenvolvimento e que tem necessidades decorrentes
dessa situação; ela passa a ser vista em seu contexto biopsicoespiritual e que por
isso precisava manter um vínculo afetivo com pessoas, ambiente e objetos; a
equipe agora incentiva a permanência do acompanhante e com este passam a
serem trocados conhecimentos, apesar de as decisões serem tomadas pela
equipe.3 E o terceiro tipo de abordagem, é a centrada na criança e na sua família:
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esta por sua vez tem uma visão voltada para a saúde como complexa, na qual a
família se torna a primeira responsável pelos cuidados e saúde de seus membros;
a hospitalização é vista como um agravo de possível trauma a família, dando-se
continuidade da assistência em nível domiciliar.3 Contudo percebe-se que a
abordagem feita à criança e a sua família conjuntamente se mostra a mais efetiva,
principalmente quando leva-se em consideração o fato de a criança se sentir mais
segura, amada, confortável, devido à presença da mãe ou familiar; o que pode
facilitar e ajudar na recuperação da mesma; além disso, o fato de a equipe de
enfermagem se mostrar preocupada com o acompanhante, procurando explicá-lo
cada situação e deixando claro o que está acontecendo, fazendo surgir dessa
forma, uma relação de confiança entre profissional e usuário.2 Com isso o
enfermeiro pode utilizar de estratégias que facilitem ainda mais essa interação
com a criança, conquistando assim a sua confiança, o que é muito importante na
realização de procedimentos de enfermagem, exames, entre outros. Objetivos:
Identificar a interação entre os profissionais da equipe de enfermagem com os
familiares e crianças/adolescentes hospitalizados, para assim compreendermos a
dinâmica existente na relação ao binômio criança-família, ressaltando a
importância da inserção da família durante a hospitalização como base de apoio e
confiança para a facilitação da recuperação e manutenção da saúde da
criança/adolescente. Metodologia: Trata-se de um estudo bibliográfico, com
abordagem qualitativa realizada no período de junho de 2011, embasados em
artigos científicos disponíveis nas bases de dados eletrônicas, Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (Scielo), publicados no
período de 2000 a 2010. Utilizando descritores em português, selecionadas
mediante consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Relação
Familiar, Saúde da Criança, Assistência de Enfermagem. Resultados: Os artigos
encontrados abordando a relação familiar, saúde da criança e assistência de
enfermagem revelam ser a hospitalização infantil um processo bastante
estressante para as famílias principalmente no que diz respeito aos aspectos
socioeconômicos, a impotência da família em relação aos cuidados, a relação
excludente dos profissionais de enfermagem para com a família, por ser esta a
equipe que mantém o maior contato com os mesmos, além da estrutura física da
maior parte dos hospitais que dificulta a acomodação do acompanhante.
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Entretanto, com a determinação proposta pela Lei do Estatuto da Criança e
Adolescente, essa realidade está se modificando e aos poucos visualiza-se a
humanização no processo do cuidar ao binômio criança-familia, proporcionando
assim uma efetiva recuperação da criança/adolescente hospitalizados. Ainda foi
referido nos estudos que essa relação deverá existir através da troca de
conhecimentos e saberes profissionais da equipe de enfermagem com os
familiares, no intuito de melhorar a qualidade da assistência prestada a criançaadolescente hospitalizado. Conclusão: Os estudos mostram que a hospitalização
da criança/adolescente é um processo que mexe com o cotidiano da vida das
famílias e que por isto se faz necessário e imprescindível o papel da enfermagem
como mediadora deste cuidado, mostrando aos familiares a importância da
participação dos mesmos no processo de cuidar da criança/adolescente, na sua
recuperação e também no processo saúde doença, evitando assim outras
possíveis internações. Para isto é necessário estabelecer um vínculo entre equipe
de enfermagem e a família, com o intuito de otimizar o processo de cuidado,
tornando a família participativa e informada do quadro clínico, tratamento e
recuperação da criança/adolescente hospitalizado
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AMAMENTAÇÃO: ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA
Autores

LEBRE RLAS1 , CASTILLO IS2, ROCHA TA3, FERNANDES MA4, SOUSA AR 5
Resumo
O leite materno é considerado o melhor alimento para o lactente, pois fornece
proteção contra doenças agudas e crônicas, além de contribuir para o
desenvolvimento psicológico e emocional do recém-nascido. Estudos indicam que
a

curta

duração

do

aleitamento

materno

pode

levar

a

aumento

da

morbimortalidade atribuída a doenças infecciosas, estando associado ao fato de
que as crianças que consomem outros alimentos apresentam maior risco de
contaminação por patógenos. Nesse contexto, a promoção da amamentação
pelas equipes da ESF assume um lugar prioritário dentro das estratégias da
Atenção Básica. Com base no exposto, o presente trabalho tem como objetivo
avaliar a estratégia de promoção do aleitamento materno dirigido ás equipes de
programa de saúde da família. O estudo é uma revisão de literatura realizada no
período de Dezembro de 2009 a Março de 2011 onde 20 artigos científicos
publicados entre os anos de 2007 a 2010 referentes à temática, foram
encontrados na base de dados do Scielo. A amamentação é vista como um
instrumento importante para a saúde da criança e de suas mães, onde as ações
de promoção, proteção e apoio a essa prática estão incluídas em programas da
Atenção Básica. Nesse contexto, a Estratégia Saúde da Família adotou o
treinamento de suas equipes baseado no enfoque de sensibilizar os profissionais,
transmitindo informações e apoio necessário para as mães que tem dificuldades
para amamentar seus filhos. Considerando que a promoção do aleitamento
materno é uma ação primordial para as equipes da estratégia saúde da família
que atuam com grande envolvimento na comunidade por meio dos agentes
comunitários de saúde, estratégias devem ser traçadas para que as mães tenham
suporte teórico e emocional, podendo tomar a decisão de amamentar. O
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enfermeiro capacitado em aleitamento materno poderá estar trabalhando junto à
população não somente prestando assistência, mas também na promoção e
educação continuada de forma efetiva, mais concernente com as demandas de
treinamento, com a atualização dos que atuam no pré-natal e reciclando seus
conhecimentos, sendo que este é um dos principais objetivos do Programa de
Saúde da Família para prevenir agravos e doenças. O enfermeiro é o profissional
que, seja na rede básica, hospitalar ou ambulatorial, deve estar preparado para
lidar e direcionar uma demanda diversificada, principalmente quando se tratar de
questões de ordem da mulher nutriz, deve ser capaz de identificar e oportunizar
momentos educativos, facilitando a amamentação, o diagnóstico e o tratamento
adequado. Este mesmo profissional de saúde tem compromisso de atuar não
apenas em função de seu conhecimento científico ou habilidades técnicas que
possui, mas principalmente pela arte e sensibilidade que pode desenvolver no
outro os sentimentos, vontades e que induzem ao aleitamento materno. A
possibilidade de garantir informações contínuas, claras e objetivas e de uma
assistência de enfermagem mais humanizada junto à comunidade, exige uma
atuação do profissional de enfermagem junto às mães e futuras mães que irão
promover o aleitamento materno para com seus bebês. A importância do
enfermeiro em todos os níveis da assistência e, principalmente, no PSF é de
substancial relevância. No que concerne à assistência pré-natal, ele deve mostrar
à população a importância do acompanhamento da gestação na promoção,
prevenção e tratamento de distúrbios durante e após a gravidez bem como
informá-la dos serviços que estão à sua disposição. Orientar sobre amamentação
requer tempo e isso muitas vezes nas consultas médicas de pré-natal dificilmente
acontece. É preciso disponibilidade para ouvir essas mulheres, afim de que ela
conte suas experiências anteriores, suas crenças e mitos que sem dúvida são
fatores relevantes para o futuro da próxima amamentação. Este tem sido um dos
papéis fundamentais que o enfermeiro tem podido exercer. De acordo com Brasil,
(2003) o leite materno é importante para prevenção das doenças que acarretam
distúrbios nutricionais para que a criança cresça forte e saudável, ajuda na
economia familiar quando a criança é amamentada somente no peito e previne a
desnutrição através do intervalo entre os partos. A proteção do leite materno
diminui quando a criança recebe qualquer outro tipo de alimento que não seja o
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leite materno, incluindo água, sucos, chás ou papinhas. A ESF (Estratégia de
Saúde da Família), advindo de um programa do governo federal já existente
naquela época, denominado de Programa de Agente Comunitário de Saúde.
Aonde sua proposta é integrar os princípios do SUS – (Sistema Único de Saúde)
com a comunidade, criando uma relação mais próxima entre as pessoas e
gerando maior qualidade para os usuários. Atualmente, a E.S.F. tem sido a porta
de entrada da população para o sistema de saúde do município. As gestantes são
cadastradas, encaminhadas e acompanhadas ao pré-natal e ao Programa
Municipal de Atenção as Gestantes, que objetiva prestar atenção integral durante
o período de gestação, dando orientações visando o bem-estar da mãe e do
bebê. Incentivando o aleitamento materno, através de palestras, orientando em
relação nos mitos da concessão do enxoval do bebê. Portanto, é necessário que
as equipes tenham apoio para que se mantenham seguras em suas habilidades e
conhecimentos para a continuação da promoção do aleitamento materno na
comunidade. Dessa forma, os enfermeiros podem buscar meios facilitadores da
sua prática atendendo à demanda de saúde e atuar no âmbito comunitário, na
assistência direta ao indivíduo e à família. O enfermeiro, conscientizado e
motivado a gerar mudanças em suas práticas e atitudes para com as gestantes
estará em condições de ocupar uma excelente posição de destaque para oferecer
grandes cuidados de enfermagem, podendo beneficiar muitas pessoas. Como por
exemplo: orientações sobre educação em saúde, aconselhamento, motivação e
esclarecimentos aos familiares. Enfim, ressalta-se que o enfermeiro, como
responsável técnico pela equipe de enfermagem, deve distinguir-se pela
liderança, pelo saber técnico, específico e científico de sua área de atuação. A
implantação de ações de incentivo ao aleitamento materno na ESF, atuando
como uma equipe prestadora de serviços domiciliares possibilita maiores
oportunidades de divulgar e promover o aleitamento materno, apoiando as mães
que amamentam seus filhos, melhorando significativa a qualidade de vida de
ambos dando uma resposta a um dos maiores problemas brasileira que é a
preocupante situação do desmame precoce em nossa sociedade. REFERENCIAS
Frota, Mirna Albuquerque et al. Práticas culturais sobre aleitamento materno entre
famílias cadastradas em um Programa de Saúde da Família. Rev. esc. enferm.
USP, Dez 2009, vol.43, no.4, p.895-901. ISSN 0080-6234. Azeredo, Catarina
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INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA
VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL: ESTUDO BIBLIOGRÁFICO
Sousa JCF1, Holmes ES², Vaz EMC³, Coutinho SED 4, Jesus DRR5

Introdução: A violência é, atualmente, um dos maiores desafios impostos às
autoridades de saúde pública em todo o planeta, pois aflige a humanidade sob
diversas formas e em diferentes cenários.1 Entre os fatores que contribuem para
desencadear a violência, encontram-se as desigualdades sociais, econômicas e
culturais, desemprego, propagação das drogas, ou mesmo atos de perversidades
cometidos pelo homem. A violência se apresenta sob várias formas, como física,
psicológica, social e sexual.2 Entre estas, a violência sexual se destaca, já que se
configura como um tipo de agressão que atinge a parte mais individual e
reservada do ser humano, sua sexualidade. As lesões decorrentes desta afetam
pessoas de todas as idades, mas causam maiores danos entre as crianças, que
pertencem a um dos grupos mais vulneráveis na sociedade. Muitas vezes
conhecida também como violência doméstica, o abuso infantil é todo ato ou jogo
sexual no qual um indivíduo mais desenvolvido psicossexualmente tem com uma
criança ou adolescente, no intuito de estimulá-la sexualmente ou garantir sua
própria

satisfação

sexual.3

Estudos

apontam

a

violência

contra

a

criança/adolescente como um fenômeno recidivante e quase sempre envolvido
por um manto de silêncio, associando suas raízes a uma grande variedade de
1

Aluna da Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – PB,
Brasil. Email: julianne_cris@hotmail.com
2

Aluna da Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – PB,
Brasil. Email: ericka_holmes@hotmail.com
3

Enfermeira. Mestre em Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente/ UERJ. Professora
Assistente do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Psiquiátrica da UFF, cedida para o
Departamento de Enfermagem em Saúde Pública e Psiquiatria da UFPB. E-mail:
elececchetti@ig.com.br
4

Enfermeira. Docente do curso de Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba – UFPB,
João Pessoa – PB, Brasil, Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Criança e do
Adolescente – GEPSCA. E-mail: simonedc_3@hotmail.com
5

Aluna da Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, João
Pessoa – PB, Brasil. Email: deby-lp@hotmail.com

2027

fatores individuais, grupais, culturais, sociais e políticos, e complementam a
afirmação, associando a violência ao grau de fragilidade e dependência próprias
da infância e adolescência, tornando-as hierarquicamente menos poderosas e
estando, por conseguinte, sujeitas aos maus-tratos com maior frequência.2 Além
disso, a condição de indefesa e dependência do adulto contribui para colocar a
criança como alvo de ações violentas.2 Assim, as ações de violência contra a
criança são justificadas por uma relação de poder com fins de dominação,
exploração e opressão. A violência contra a criança pode ocorrer sob diversas
manifestações, em diferentes grupos econômicos e sociais, sendo essencial sua
compreensão para o melhor entendimento das estratégias de promoção à saúde
e prevenção. Para a Organização Mundial de Saúde, os fatores relacionados com
a violência contra a criança e o adolescente são classificados em fatores
estruturais (social, econômico, pobreza, violação dos direitos humanos,
corrupção, guerras, fatores demográficos), fatores institucionais (diminuição do
nível de educação, impunidade, exposição à violência, quebra familiar) e fatores
diretos ou facilitadores (álcool, drogas, repetição da violência).1 Os reflexos da
violência são nitidamente percebidos no âmbito dos serviços de saúde, seja pelos
custos

que representam,

seja

pela

complexidade do

atendimento

que

3

demandam. Dessa maneira, esse setor tem importante papel no enfrentamento
da violência familiar.5 Obter informações e cuidar de uma criança doente requer
do profissional, além do cuidado técnico, imprescindível, o cuidado subjetivo, que
envolve a singularidade e a individualidade de cada criança e a forma como esta
expressa seus sentimentos e emoções.4 Todavia, os profissionais dessa área
tendem a subestimar a importância do fenômeno, voltando suas atenções às
lesões físicas, raramente se empenhando em prevenir ou diagnosticar a origem
das injúrias. Esse fato pode estar relacionado à falta de preparo profissional, ou
simplesmente, à decisão de não se envolver com os casos.5 Entretanto sabe-se
que diante da especificidade do cuidado de enfermagem neste contexto, este é o
profissional que lida diretamente com as vitimas e por isso tem-se a necessidade
de compreender a vivência do processo de cuidar da criança diante da violência
sexual. Para isto, os profissionais devem estabelecer primeiro um clima de
afinidade, harmonia e confiança com a criança, evitando qualquer insinuação de
julgamento, sejam no tom de voz ou na expressão facial.4 Porém, é importante
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também que os profissionais avaliem, antes de tudo, a sua própria postura e
disponibilidade emocional para atender e discutir assuntos relacionados à
violência sexual infantil.4 Portanto, este complexo contexto da violência aliado à
incapacidade em proporcionar à criança e adolescente vitimizados uma
reabilitação psicológica pode trazer para a vítima consequências relevantes, tanto
físicas (fraturas, lacerações, traumas) quanto sexuais e reprodutivas (gravidez,
doenças

sexualmente

transmissíveis,

disfunções),

psicológicas

e

comportamentais (uso de álcool e drogas, delinquência, depressão, fobias,
retração nos relacionamentos, suicídio, queda da auto-estima), que interferem no
crescimento e desenvolvimento e que podem fazer das vítimas futuros
agressores, evidenciando assim a complexa trama existente na violência. Dessa
forma se estabelece a importância da intervenção o mais precocemente possível,
desde a prevenção até a punição de atos abusivos, tornando realidade o Estatuto
da Criança e do Adolescente, através da identificação e notificação dos casos.
OBJETIVOS: Diante do exposto, este estudo buscou apresentar um histórico da
violência sexual infantil no Brasil visando compreender a dinâmica desse tema na
atualidade, suas causas e seus principais atores e ainda as estratégias
preventivas existentes contra a mesma. Essa pesquisa surgiu a partir do olhar de
acadêmicas de enfermagem, na busca de uma melhor compreensão da
problemática que envolve a criança vítima de violência sexual, para assim
fortalecer e diversificar o processo de conhecimento sobre a violência sexual e
entender melhor essa dinâmica. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo
bibliográfico, com abordagem qualitativa, realizada no período de agosto de 2011,
embasados em artigos científicos disponíveis nas bases de dados eletrônicas,
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (Scielo),
publicados no período de 2007 a 2010. Utilizando descritores em português,
selecionadas mediante consulta aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS):
Violência, Saúde da criança, Assistência de Enfermagem. RESULTADOS: A
violência sexual a menores tem sido temas de debates na atualidade,
principalmente pela crescente ocorrência de casos, entretanto pouco tem sido
feito para que esta triste realidade seja modificada. Várias pesquisas
desenvolvidas na área concluem que a violência sexual contra crianças deixa
muitas sequelas em suas vidas, principalmente porque na maioria dos casos o
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autor do abuso é alguém responsável por ela e que passa maior parte do seu
tempo com a mesma. Ainda revelam que muitos são os fatores de risco como
condições socioeconômicas, violência intrafamiliar, pais muitos jovens, dentre
outros. Entretanto, diante desse problema, revela-se a responsabilidade dos
profissionais da saúde, os quais estão inseridos dentro da própria comunidade e
que conhecem a realidade de tais pessoas, sendo assim peças chaves na
mudança desse cenário. Além disso, tem-se o enfermeiro como principal
mediador desse trabalho, entretanto não há um preparo profissional e
psicossocial para com estes profissionais, os quais na maioria das vezes não
sabem lidar com tais situações. CONCLUSÃO: Os artigos pesquisados revelam
ser o abuso sexual de crianças um dos eventos de vida mais estressantes, sendo
este associado a muitas consequências adversas, incluindo problemas de saúde
física e mental, abuso de substâncias e criminalidade. Essas vítimas, por vezes,
não são propensas a relatar os maus-tratos por medo das consequências e,
mesmo na idade adulta, o relatório de tais eventos é raro, devido a estigmatização
social, tendo como consequência repressão de memórias. A violência sexual
permanece uma violência de caráter endêmico na sociedade brasileira, causando
muito sofrimento e opressão a milhares de crianças e adolescentes. Visto que o
abuso sexual de crianças é um tema cercado pelo silêncio e muitas vezes pela
negação, os autores dedicaram seus esforços para contextualizar esta temática
seguindo um consenso a respeito da repercussão psicológica e comportamental
apresentada no decorrer da vida adulta da criança vítima de tal abuso que não for
tratada. Concluiu-se então a partir dos estudos, a importância da sensibilidade e
capacitação dos profissionais das mais diversas áreas, sendo este um problema
que necessita de intervenção multidisciplinar, e em especial da assistência de
enfermagem como profissional que mantém um forte vínculo e contato com a
família e a comunidade e tem um aguçado poder de observação que auxilia na
identificação de casos, possibilitando resguardar, apoiar e proteger a criança
vítima da violência sexual.
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JOGO DA MEMÓRIA: ESTRATÉGIA LÚDICA PARA DESENVOLVER
HÁBITOS DE HIGIENE EM CRIANÇAS
Silva D C M 1; Sousa F G M2; Barbosa D C 3; Silva Í R 4; Braga L C5

Introdução: as crianças são por natureza, seres abertos a descobertas. Assim, o
aprendizado quando repassado de forma criativa e prazerosa é sobremaneira
facilitado. Dessa forma, o lúdico contempla os critérios para uma aprendizagem
efetiva, no sentido de que chama a atenção para um determinado assunto, seu
significado pode ser discutido entre todos os participantes e o conhecimento
gerado a partir da atividade lúdica pode ser transportado para o campo da
realidade (1). Dessa maneira, esse tipo de atividade apresenta-se como importante
instrumento para a educação em saúde na infância. A brincadeira, nesse
contexto, não tem apenas um caráter de diversão ou de passatempo. Pela
brincadeira a criança, sem a intencionalidade, estimula uma série de aspectos
que contribuem tanto para o desenvolvimento individual do ser, quanto para o
social

(2)

. Tais aspectos como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação, a

reflexão, a descoberta, constroem sua identidade e autonomia, além disso, a
criança também desenvolve a capacidade de socialização por meio da interação,
da utilização e da experimentação de regras e papéis sociais

(3)

. A utilização de

músicas, jogos, teatro e fantoches dinamizam o processo ensino-aprendizagem e
conferem melhor aproveitamento; logo, prendem a atenção e despertam a
curiosidade e o interesse em aprender o que está sendo transmitido nas
atividades educativas. A associação entre o brincar e a educação em saúde com
temas como higiene corporal, alimentação saudável e prevenção de acidentes
domésticos é bastante significativa, uma vez que essa unificação facilita o
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processo de entendimento e adesão de hábitos saudáveis (SOUZA et al, 2010).
Assim, utilizar a educação em saúde desde a infância é uma estratégia para
diminuir os custos de saúde ao prevenir a doença, evitar os tratamentos médicos
onerosos, diminuir os períodos de internação e facilitar a alta precoce, pois é
através desta prevenção que se pode também promover a saúde para as crianças
(4)

. Nesse contexto, entende-se que proporcionando conhecimentos sobre os

hábitos de higiene desde a infância, utilizando-se como estratégia a interação
lúdica, a criança será capaz de incorporá-los em seu cotidiano com significativa
facilidade. Objetivos: apresentar material educativo com a temática hábitos de
higiene no cuidado à saúde da criança. Metodologia: trata-se de relato de
experiência que visa descrever atividade de cuidado à criança na Atenção
Primária de Saúde envolvendo discentes do curso de graduação em Enfermagem
da Universidade Federal do Maranhão. Apresenta-se material educativo onde foi
desenvolvido a temática hábitos de higiene para crianças maiores de quatro anos
de idade. O “Jogo da Memória: desenvolvendo hábitos de higiene” caracteriza-se
como estratégia para o cuidado à criança em creches, escolas e na comunidade.
Para o desenvolvimento do material, inicialmente foram relacionados todos os
hábitos de higiene e em seguida elaborada, de forma descritiva, como estes
hábitos poderiam ser trabalhados com a criança tendo como objetivo a promoção
da saúde infantil e a consequente redução de doenças. A partir desse material os
desenhos foram criados levando-se em conta que por meio do desenho o
processo de interação com a criança seria facilitado. Optou-se por desenhos com
personagens da Turma da Mônica. O material foi planejado, então, de forma a
apresentar as principais medidas de higiene para promoção da saúde.
Resultados: O material foi organizado em forma de Jogo da Memória
representado por 10 pares de imagens de personagens da Turma da Mônica de
Mauricio de Sousa. O esforço foi trazer para os desenhos comportamentos da
vida diária onde os personagens fossem visualizados praticando hábitos de
higiene. Os desenhos foram organizados a partir da visualização de oito cenas
envolvendo os personagens infantis praticando bons hábitos de higiene como
apontado anteriormente, quais sejam: tomando banho, fazendo a higiene oral,
cortando as unhas, usando calçados, lavando as mãos antes das refeições,
fazendo higiene das mãos após usar o banheiro, lavando os alimentos antes de
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consumi-los e limpando as orelhas. Para operacionalização do jogo solicita-se
que grupos de até quatro crianças sejam incentivadas a sentarem-se no chão e
em círculo. Elas devem ser orientadas sobre as regras do jogo. As cartas são
colocadas viradas para baixo e embaralhadas. Cada criança deve virar duas
cartas, uma de cada vez com o objetivo de formar uma dupla de cartas com o
mesmo desenho. Cada vez que a criança virar a carta o profissional deve
estimular a fazer com que ela descreva o que vê na carta. O profissional irá
completar falando da importância desse comportamento para a saúde da criança.
Ganha o jogo a criança que fizer o maior número de pares de cartas. O material
poderá ser utilizado por profissionais da saúde e da educação bem como
familiares e pelas próprias crianças. Ressalta-se que este Jogo da Memória além
de proporcionar diversão e conhecimento às crianças, estimula o raciocínio lógico
e a memória do infante contribuindo de maneira significativa para a inserção
desses hábitos na vida diária dos mesmos. Conclusão: A educação está
intimamente ligada à saúde, de tal forma que a educação em saúde deve ser
considerada parte integrante do processo educacional global de todo indivíduo.
Nesse contexto, a elaboração deste material de apoio às ações educativas em
saúde da criança, tendo em vista desenvolver bons hábitos de higiene para a
promoção da saúde, permitiu associar os hábitos de higiene de modo criativo,
estimulando assim, práticas pedagógicas no contexto da saúde da criança.
Assegura-se que a estratégia do lúdico no cuidado à criança e, nesse contexto,
do “Jogo da Memória: desenvolvendo hábitos de higiene” caracteriza-se como
recurso com repercussões positivas para a família, para a comunidade e a
sociedade em geral, pois seguramente, são comportamentos que reduzem os
riscos de agravos à saúde da criança. Para tanto, salientamos que ações dessa
natureza devem ser incentivadas e estimuladas por profissionais da saúde e da
educação de forma a permitir intervenções eficazes no cuidado à criança.
Ressalta-se ainda que a realização de atividades educativas que proporcionem
melhorias nas habilidades intelectuais e nos hábitos relacionados à saúde da
criança configuram-se ainda, como instrumentos para a formação de cidadãos
críticos capazes de questionar e modificar as condições sociais nas quais estão
inseridos.
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LINFOMA DE NÃO-HOLDGKIN: A CRIANÇA, A FAMILIA E A
ATUAÇAO DE ENFERMAGEM NA QUIMIOTERAPIA.
Brasil GDB¹, Júnior AMDF¹, Matos ASB¹, Nascimento MHM².

INTRODUÇÃO: Linfoma de não-Hodgkin é classificado como um tumor
neoplásico maligno onde existe uma multiplicação descontrolada de células que
derivam dos linfócitos T e B do sistema imunológico geralmente são dos linfóides
circulantes, sendo extra nodais, ou seja, estão localizados fora da apresentação
dos gânglios linfáticos apresentando por vezes caráter sistêmico e disseminação
precoce com evolução rápida para o sistema nervoso central. Correspondendo
cerca de 5-7% das neoplasias malignas na infância com pico ente as faixas entre
5-15 anos, mas comum em indivíduos do sexo masculino. Nos fatores de risco
temos o fator genético, distúrbios imunológicos pós-transplantes, crianças
tratadas com radiação e portadores de HIV. OBJETIVO: O trabalho objetiva
evidenciar aspectos gerais sobre o linfoma de não-Holdgkin e destacar os
cuidados de enfermagem humanizados com base nos diagnósticos de
enfermagem mais evidentes durante e após o processo quimioterápico da
criança, e assim buscando o cuidado não somente do doente como também do
corpo familiar. METODOLOGIA: Para o desenvolvimento do trabalho de uma
forma didática, foi estruturado em cinco passos. O primeiro foi o levantamento
bibliográfico por meio de livros e artigos e publicações científicas disponíveis em
sites da Internet e na Biblioteca Leontina Gomes, da Universidade do Estado do
Pará, em o período da pesquisa foi do dia 23 de março à 8 de abril de 2010.A
segunda foi a reunião e discussão do grupo sobre o material coletado acerca da
temática. O terceiro passo consta da elaboração da parte expositiva desse
trabalho. O quarto passo foi à reunião de pré-correção da parte escrita com a
professora orientadora. O quinto passo foi a exposição da temática aos alunos da
universidade do estado do Pará. RESULTADOS: O tratamento principal do
linfoma de não-Holdgkin é a quimioterapia múltipla é uma terapia que afeta tanta
¹Acadêmicos de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará-UEPA.
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as células neoplásicas, como as normais, apesar de acarretarem maior dano às
células malignas Às sessões quimioterápicas ocorrem em ciclos periódicos e o
tratamento torna-se positivo para criança que apresenta a forma localizada da
doença e depois de dois anos se não houver recidiva da doença considera-se
cura para criança. O profissional de enfermagem durante a quimioterapia na
criança juntamente a uma equipe multidisciplinar tem de desenvolver um trabalho
humanizado e atencioso para que não apenas os efeitos negativos sofridos pelo
corpo, mas os psicológicos também possam ser amenizados ao máximo,
favorecendo o bem-estar da criança e amenizando o sofrimento familiar. A
quimioterapia é feita de acordo com a seguinte classificação, baseada na
localização do tumor, que consiste em classificação de Ann Arbor: I) Área
limitada; II) envolve uma mais área do mesmo lado do diafragma; III) Envolve uma
ou mais área em ambos os lados do diafragma; III-1)Envolve linfonodos da porção
superior do abdômen, linfonodos hílares e do baço; III-2)linfonodos abdominais
inferiores; IV) doença extralinfática disseminada. Na quimioterapia encontramos
intercorrências da patologia juntamente com agravos proveniente desse processo
temos nesses contextos possíveis diagnósticos traçados de acordo com as
necessidades afetadas incluindo o psicológico o social e a família, nesse
panorama podem traçar intervenções de enfermagem, de acordo com a
necessidade não só da criança, mas do corpo familiar como um todo. Assim
temos como um dos diagnósticos os processos familiares alterados relacionados
com a criança e o tratamento e assim a enfermagem tem um importante papel na
ajuda, ao doente e sua família, à compreensão de cada procedimento desde
explicações sobre o tratamento, à prevenção ou controle dos efeitos colaterais ou
tóxicos do esquema terapêutico. É função de a enfermagem esclarecer o
processo pré-cirúrgico e pós-cirúrgico a família podendo assim contar com um
ambiente de apoio e tranquilidade durante o tratamento. Alto risco de infecção
relacionado com as defesas corporais deprimidas temos o desenvolvimento de
um quadro de neutropenia febril ocorrendo em geral, do sétimo ao décimo quarto dia após o começo do tratamento normalmente, é associada à infecção por
isso, é fundamental a prevenção como restrição de visitas e profissionais da
saúde com infecção ativa e também lavagem rigorosa das mãos, com utilização
Eixo Temático: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família.
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de solução asséptica além de uma nutrição com ingestão protéico-calórica
satisfatória, evitarem atividades que possam causar traumas. Plaquetopenia com
a diminuição na produção de células vermelhas, e também na diminuição no seu
número no sangue contribui para alto risco de infecção a enfermagem deve
ensinar o controle do sangramento nasal, através de pressão local sem perturba a
formação do coágulo, e também acalmando a família, pois as crises hemorrágicas
geram perturbação juntamente com restrição máxima nas punções venosas e
outros procedimentos invasivos devido à possibilidade de sangramento e
infecções, dessa forma deve-se avaliar a necessidade verdadeira desses
procedimentos. Soma-se a isso a presença de curativos que precisam ser
compressivos. Mucosite é uma inflamação tóxica decorrente do tratamento que
afeta todo trato gastrointestinal, causando lesões ulcerativas e eritema. Para
evitar esse quadro deve-se usar a prevenção, observando durante o dia a
cavidade oral. A higiene oral deverá ser ao mínimo uma vez por turno, realizada
de forma delicada e sem traumatizar a mucosa oral, com escova dental macia ou
gaze para crianças menores, bochechos com clorexidine, caso a mucosa esteja
íntegra. Além disso, não é recomendável a ingestão de alimentos ácidos, duros,
quentes e condimentados, evitar a presença de rachaduras nos lábios, mantendoos lubrificados e monitorando uma boa injeta hídrica. Nutrição alterada: menor
que as necessidades corporais relacionadas à anorexia, náuseas e vômitos e
mucosite e constitui um fator de grande impedimento na alimentação da criança,
deixando a hora da alimentação mais irritada e menos participativa. Assim, o
profissional deve procurar estratégias para a alimentação ser um momento mais
prazeroso, como alimentos da preferência da criança, além de fácil digestão,
sólidos e frios, e também refeições fracionadas pode constituir um bom
mecanismo para a superação dessa problemática. Alto risco de déficit de volume
de líquido relacionado com náuseas e vômitos em decorrência dos efeitos da
quimioterapia provocando distúrbios nutricionais e hidroeletrolíticos. É função da
enfermagem a supervisão da ingesta hídrica e a aceitação alimentar e traçar um
esquema de administração de antiemético antes do início da quimioterapia. Dor
relacionada com os efeitos diagnósticos, terapêuticos e fisiológicos da neoplasia.
A enfermagem deve deter o conhecimento sobre fisiopatologia da dor,
observando se a dor é aguda ou crônica na assistência pediátrica a avaliação da
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dor é fundamental, primeiramente não se deve deixar de ouvir a criança, esse é o
melhor indicador, além disso, alterações de comportamento, como choro,
irritabilidade, isolamento social, distúrbios do sono e da alimentação são
indicativos desse quadro clínico. Outros sinais não podem deixar de ser
observadas, em especial em recém-nascidos ou crianças menores, alterações na
frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, diminuição da saturação de
oxigênio e hiperglicemia por estresse. Integridade da pele prejudicada relacionada
à administração de quimioterápicos, radioterápicos e imobilidade a enfermagem
deve analisar meticulosamente a pele, principalmente as áreas mais suscetíveis à
ulceração, como a boca e a região perianal. Por isso, a lavagem da região
perianal após micções e evacuações assim como hidratação adequada da pele e
a observação da posição da criança no leito para detectar a possibilidade de
úlceras de pressão. Pesar antecipado relacionado à perda da normalidade
secundária a doença a enfermagem deve promover um relacionamento de
confiança com a criança, encorajar a família a avaliar os seus sentimentos e dar
apoio uns aos outros, ajudar a família a planejar o cuidado com a criança,
sobretudo no estágio terminal para garantir o comprimento de seus desejos.
CONCLUSÃO: Durante todo o tratamento quimioterápico a enfermagem deve
basear seu cuidado na humanização, através do contato físico com a criança
transmitindo segurança numa situação de fragilidade não somente para criança
como para família, promovendo um relacionamento de confiança, encorajando a
família a avaliar os seus sentimentos e dar apoio uns aos outros e ajuda-nos a
planejar o cuidado com a criança, explicando-a de forma simples sobre o
processo saúde-doença.

Palavras-chaves: Criança, Quimioterapia e Enfermagem.
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LUDOTERAPIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ESTIMULO DE
CRIANÇAS ESPECIAIS DURANTE O CUIDADO DE ENFERMAGEM

Silva RRP¹,
Aguiar RG¹
Parente CN¹,
Leandro SEM¹
Junior FRA²

INTRODUÇÃO: Cuidar de crianças com necessidades especiais de saúde
apresenta muitos desafios para os cuidadores,familiares, incluindo a garantia de
acesso aos cuidados de saúde, benefícios sociais e saberes e práticas de
enfermagem que intensificam esse cuidado.

Por isso, se faz necessário

comprovar como a enfermagem é capaz de desenvolver competências
direcionadas ao cuidado com essas crianças, demonstrar como as formas de
intervenções variam de acordo com as características de cada caso, bem como o
grau de compreensão da criança moldadas por essa assistência. Fazer com que
a crianças e a família compreendam a necessidade e a importância do cuidado,
quebrando a insegurança em relação ao procedimento, e propiciando a
participação e cooperação nesse processo, são pontos fundamentais de cada
ação de enfermagem. (GUILLER, 2007). Os princípios básicos da Ludoterapia
Centrada na Criança preconizados por Axline (1947/1984) são: estabelecimento
de rapport; aceitação da criança como ela é; permissividade no relacionamento do
terapeuta com o cliente; identificação e reflexo de sentimentos como atitudes
terapêuticas; profundo respeito pela capacidade da criança; permitir que a criança
indique o caminho; considerar que o processo terapêutico é gradativo e
estabelecer os limites de realidade para nortear a relação com a criança. Buys
(2001, p. 5) afirma que:“a não diretividade como conceito é uma afirmação; é uma
tomada de posição quanto ao ser humano que implica sua valorização e seu
desenvolvimento livre e autônomo. Ela não é uma recomendação baseada no
1 Discentes do Curso de Graduação em Enfermagem das Faculdades INTA.
2 Enfermeiro, Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza e discente do
Doutorado em Saúde Coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP.
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bom senso”.

A educação em saúde é um trabalho dirigido para atuar sobre o

conhecimento das pessoas, para que elas desenvolvam juízo, crítica e
capacidade de intervenção sobre suas vidas e sobre o ambiente com o qual
interagem e, assim, criarem condições para se apropriarem de sua própria
existência.Assim sendo, ao se pensar na consciência sanitária e na relação do
usuário com o serviço de saúde, concordamos com diretrizes que visem a
organização de um processo de trabalho em saúde, nas instituições, que
incorpora as amplas dimensões das questões referentes aos problemas (de
saúde). A diversidade de recursos lúdicos disponibilizados, como pode ser
analisada nas figuras, não impede que a criança vivencie momentos dolorosos,
mas possibilita que ela libere sentimentos de raiva e hostilidade provocados pelo
tratamento e por suas conseqüências(MELO 2003). Piaget, citado por
Zacharias,descreve quatro estruturas básicas de jogos infantis: jogo de exercício,
jogo simbólico/dramático, jogo de construção e jogo de regras. A importância do
jogo de regras, segundo o autor, se dá quando a criança aprende a lidar com a
delimitação - no espaço, no tempo, no tipo de atividade válida -, com o que pode
ou não pode fazer, garantindo, assim, uma certa regularidade que organiza a
ação, tornando-a orgânica(ZACHARIAS 2004). METODOLOGIA:Este trabalho
trata de um relato de experiência vivenciado acadêmicos de Enfermagem,
facilitado por visitas regulares no período de um mês, no Centro de Atendimento a
Criança e ao Adolescente Especial-Naná, localizado no município de Tianguá –
CE.. Esta instituição atende 204 que são portadoras das seguintes necessidades:
síndrome de down, autismo, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência
física, déficit de atenção, deficiência mental, dislexia, esclerose múltiplas,
síndrome do pânico, malformações congênitas, raquitismo.A instituição oferece
serviços

de

fisioterapia,

terapia

ocupacional,

psicologia,

pedagogia,

fonodiologia.Por meio de visitas regulares dos alunos do Curso de Enfermagem
das Faculdades INTA foi proporcionado às crianças por um período de um mês,
assistência de Enfermagem utilizando os recursos da ludoterapia (brincadeiras e
dramatizações), sessões de educação em saúde com abordagem de temas
1 Discentes do Curso de Graduação em Enfermagem das Faculdades INTA.
2 Enfermeiro, Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza e discente do
Doutorado em Saúde Coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP.
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como: higiene pessoal, preservação do meio ambiente, alimentação saudável e
prevenção de acidentes domésticos na infância. Toda a metodologia utilizada nas
palestras visou propiciar melhor compreensão das temáticas entre as crianças.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estímulo à iniciativa da escolha do material torna a
criança mais independente, além de estimular a comunicação e o interesse pelo
Projeto. Com base nessas observações, caracterizou-se a escolha de acordo com
as etapas do desenvolvimento propostas por Piaget,3 discriminados a
seguir:Período Sensório-motor:As crianças de zero a dois anos necessitam do
auxílio dos acompanhantes no momento de escolha, quando geralmente optam
por jogos de encaixes, bichinhos emborrachados e livros infantis. Essa fase é
propícia para os estímulos visual e sonoro, para a qual são importantes:
brinquedos coloridos, que se movimentam, sonoros e de pano. Livrinhos com
figuras coloridas e de montagem chamam a atenção e divertem as crianças e
seus acompanhantes.O importante é valorizar os campos visual e auditivo,
aspectos importantes para a aprendizagem, e não esquecer que, nessa fase, a
criança recebe informações através dos sentidos, levando tudo à boca,
aumentado o cuidado da equipe e dos acompanhantes, tendo em vista o
momento de vida.Nesse período, as crianças gostam de manipular objetos retirar, colocar, atirar, empilhar, entre outras atividades -, tornando-se importante
oferecer muitos materiais para isso. A experiência foi de suma importância para o
entendimento do comportamento das crianças com necessidades especiais.
Através das atividades executadas, para que possamos perceber se existem
limitações de aprendizado dessas crianças e desenvolver habilidades técnicas
para incluir essas pessoas dentro do contexto social em que vive.Os resultados
mostraram a importância da intervenção da enfermagem no trabalho de
desenvolvimento psicossocial, na prestação de cuidado humanizado em centros
de atendimentos às crianças portadoras de deficiências, promovendo a saúde
física e mental para esse público. Sobretudo devemos acreditar que há muito por
fazer, como por exemplo, trabalhar nas crianças as questões da integração,
inclusão e socialização. Procurando quebra a rotina do dia - a - dia transformando
1 Discentes do Curso de Graduação em Enfermagem das Faculdades INTA.
2 Enfermeiro, Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza e discente do
Doutorado em Saúde Coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP.

2043

os momentos em brincadeiras lúdicas a que venha ajudar e aprender a lidar com
eles. E não se esquecendo de envolver os pais nesse tipo de serviço para que
eles possam reconhecer a assistência prestada a seus filhos, reduzindo assim o
medo e a angustia dos mesmos.REFERÊNCIAS: 1.GUILLER, Cristiane Araujo &
DUPAS,Gisele. Criança com anomalia congênita: estudo bibliográfico de
publicações na área de enfermagem pediátrica. São Paulo Jan./Mar. 2007.2.Buys,
R. (2001). A não-diretividade. Rio de Janeiro: Mimeo3.Melo LL, Valle ERM. O
brinquedo na assistência de enfermagem à criança com câncer [tese doutorado].
Ribeirão Preto: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo;

2003.4.Zacharias

VLCF.

O

jogo

simbólico.DisponívelemURL:http://www.centrorefeducacional.com.br/ojogosim.htm
l. [2004 out 17].5.Terra MR. O desenvolvimento humano na teoria de Piaget.
DisponívelemURL:http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/d0000
5. htm [2005 jul 15]
DESCRITORES: Ludoterapia. Enfermagem. Educação em Saúde

1 Discentes do Curso de Graduação em Enfermagem das Faculdades INTA.
2 Enfermeiro, Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade de Fortaleza e discente do
Doutorado em Saúde Coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade
Estadual de Campinas - UNICAMP.
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MANUTENÇÃO AMBULATORIAL DO CATÉTER CENTRAL DE
INSERÇÃO

PERIFÉRICA

VALVULADO

NA

ONCOLOGIA

PEDIÁTRICA
Hoffmann VRK¹, Quadro L², Bohrer TSA³, Jacoby AMR 4, Ribeiro NRR5

INTRODUÇÃO: O câncer é hoje uma das principais preocupações da agenda
global de saúde. Informações disponíveis no Instituto Nacional do Câncer - INCA¹
apontam que no Brasil, no ano de 2010, ocorreram 375.420 casos novos de
câncer e a Organização Mundial da Saúde – OMS – estima que até 2031 o
câncer seja responsável por 12 milhões de mortes.¹ Neste cenário, o câncer
infantil representa uma pequena fatia em relação ao todo de 2 a 3 % de casos
novos representando a faixa etária de 0 a 19 anos. Porém, o seu impacto social é
importante, pois representa a segunda causa de morte nos países desenvolvidos
nesta faixa etária populacional. Neste contexto, os dispositivos intravasculares
de longa permanência são importantes aliados no tratamento. Os enfermeiros
prestam cuidados desde a escolha,até a retirada do cateter venoso central.
Atualmente com a utilização do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC)
valvulado na oncologia pediátrica, o papel do enfermeiro tornou-se ativo na
implantação deste cateter, possibilitando maior agilidade e segurança no
tratamento oncológico. A necessidade do uso de cateter venoso central (CVC) se
justifica em virtude do caráter prolongado do tratamento onco-hematológico, a
fragilidade vascular comum a esta clientela, as trombocitopenias freqüentes, a
necessidade de soros, antibióticos, sangue, coletas laboratoriais e do caráter
vesicante de algumas drogas que podem causar necrose tissular se
extravasamento acidental do vaso. A equipe multiprofissional, no processo de
decisão da melhor opção de CVC, deve levar em conta o tempo de terapêutica, a
freqüência em que a quimioterapia será administrada, idade da criança e tempo
de deslocamento entre o seu município de residência e o centro de saúde.

¹ Preceptora da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da área de concentração em onco-hematologia/ HCPA.
Enfermeira assistencial UOP/HCPA.
2. Mestranda em Docência Universitária. Especialista em Enfermagem Obstétrica. Enfermeira assistencial UOP/HCPA.
3 Enfermeira assistencial UOP/HCPA.
4 Especialista em Psico-oncologia . Enfermeira assistencial UOP/HCPA.
5 Enfermeira Pediátrica. Professora Doutora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Chefe do Serviço de Enfermagem Pediátrica do HCPA.
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O PICC é introduzido na veia cefálica ou basílica, tendo sua porção distal na veia
cava superior. Apresentam baixas taxas de infecção, podem ser implantados no
leito da criança por enfermeiro treinado (Resolução COFEN nº 258/2001) sob
sedação. Há, atualmente, dois tipos de PICC disponíveis no mercado: o valvulado
e o de ponta aberta. O primeiro é o mais utilizado em pacientes oncohematológicos por permitir a coleta de exames laboratoriais e a infusão de
hemocomponentes,

além

de

soro,

antibióticos,

nutrição

parenteral

e

quimioterápicos. O objetivo deste estudo é discorrer sobre a experiência
ambulatorial da manutenção do PICC valvulado no tratamento de doenças oncohematológicas na infância e adolescência. METODOLOGIA- Estudo descritivo da
experiência do acompanhamento no ambulatório do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre (HCPA), de crianças e adolescentes em tratamento oncológico em uso do
PICC valvulado. O relato refere-se ao período de fevereiro de 2008 a setembro de
2011. O projeto teve a aprovação do Comitê de ética da Instituição (Nº 06.584)².
DESENVOLVIMENTO - A experiência com o PICC valvulado na UOP/HCPA teve
início em fevereiro de 2008, sendo que deste então foram implantados

72

cateteres. Ao finalizar o diagnóstico, a equipe estabelece o plano terapêutico e
entra em discussão qual o cateter de longa permanência mais indicado para este
paciente. Geralmente, se há condições venosas favoráveis, o PICC tem sido a
primeira escolha. O enfermeiro é o profissional de referência para o
esclarecimento aos pais sendo responsável por dar as seguintes informações: o
PICC será introduzido em veia calibrosa no braço da criança sob sedação. A
fixação deste cateter será através de curativo com filme transparente, ficando sua
extremidade visível. O seu uso rotineiro não necessitará de punção e permitirá
coletas e infusões, o que é bem aceito pelo público infantil. Este cateter poderá
ser usado por todo o tratamento. Como fator de dificuldade é sinalizado a
necessidade de manutenção ambulatorial semanal. Além disto, as crianças em
idade escolar e os adolescentes sentem certo constrangimento com a visibilidade
do cateter. Nestes casos, é importante que no momento da inserção, o enfermeiro
faça a implantação, preferencialmente, na parte superior do braço para que a
manga da camiseta cubra o cateter, interferindo o mínimo possível na autoimagem do paciente.O papel de orientação do enfermeiro no momento da alta do
paciente também é fundamental, pois é necessário capacitar a família no cuidado
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com o cateter. Esse processo ocorre compartilhando informações de como lidar
no cotidiano do cuidado no domicílio, incluindo a proteção do cateter no banho, a
proteção do curativo, sinais de risco que devem conduzi-los de volta ao hospital e
a importância da manutenção ambulatorial semanal.O início do projeto de
utilização do PICC valvulado na oncologia pediátrica do HCPA, na perspectiva de
uma manutenção por período prolongado tornou-se um grande desafio. As
características do cateter permitiam que ele continuasse sendo usado após a alta
hospitalar, mas a experiência com este modelo de utilização do cateter ainda era
pouco conhecida. O uso do PICC valvulado deveria transpor os cuidados
hospitalares e acompanhar a criança ao ir para casa. Os primeiros cateteres eram
acompanhados

na

própria

unidade

de

internação,

onde

os

pacientes

compareciam semanalmente para salinização e troca do curativo. Porém, a
unidade de internação não era o local mais adequado para esta atividade e com
o aumento da demanda, verificou-se a necessidade de abertura de uma agenda
ambulatorial. Neste espaço, a consulta de enfermagem utiliza o Processo de
Enfermagem como instrumento e é assumida por uma enfermeira da unidade da
internação em área destinada a pacientes oncológicos.. Neste momento, a
oncologia pediátrica mantém 11 pacientes com catéteres em manutenção
ambulatorial. O tempo médio de permanência durante estes quatro anos até o
momento foi de 166,78 dias. É válido destacar que o maior tempo de
permanência do PICC foi de 734 dias em um menino de 10 anos com diagnótico
de Leucemia linfoblástica aguda, tendo sido retirado por motivo de óbito do
paciente. Os motivos de retiradas por término da terapia ou óbito representam
45,8 %. Este dado é animador, pois o principal objetivo é manter o cateter em
ótimas condições enquanto o paciente precisar do mesmo. No decorrer deste
quatro anos, foram retirados dez cateteres por suspeita de infecção. A cultura da
ponta destes cateteres confirmou apenas três casos de infecção (4,16%). Este
percentual demonstra o comprometimento da equipe de enfermagem nos
cuidados com os cateteres. A taxa de trombose venosa profunda (TVP) também
foi de 4,16%. Os três casos ocorreram em 2009 e ao serem avaliados, não
apresentaram relações clínicas entre si. A equipe de enfermeiros interrompeu as
inserções do PICC para reavaliar o processo, tendo como uma possível
alternativa para evitar a TVP fazer uso de luvas cirúrgicas cujo material é de
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melhor qualidade. Esta medida, embora empírica, mostrou resultados e deste
então, não ocorreram novos episódios de TVP. O índice de retirada por dano
físico ao cateter foi de 11,1%. Os principais danos físicos observados foram
obstrução e perfuração. Em relação à obstrução, foram reforçadas as orientações
quanto à diluição de medicamentos com potencial de cristalização. O uso de
bombas de infusão é indispensável para manter a via permeável. Outro cuidado
importante na oncologia pediátrica é a realização de “flushs” com soro fisológico
de seis em seis horas nos cateteres. No que se refere às perfurações, o
fornecedor foi chamado para resolver o problema de qualidade do cateter
fornecido. Após esta iniciativa, o problema teve melhora significativa. A idade dos
pacientes variou de 4 a 21 anos de idade.

As doenças hematológicas

representam 59,72% dos diagnósticos observados na clientela que utilizou o
PICC, o que é coerente com o fato das leucemias e os linfomas serem as
neoplasias mais freqüentes na infância. O percentual de pacientes do sexo
masculino obtido foi de 73,61 %. Este fato é explicado pela incidência do câncer
infanto-juvenil ser maior no sexo masculino. CONSIDERAÇÕES: Na Unidade de
Oncologia Pediátrica do HCPA a experiência com o PICC valvulado tem sido
promissora. Os pacientes que fazem uso do PICC sentem-se satisfeitos e
apresentam uma ótima adesão à manutenção ambulatorial. Nesta etapa, está
sendo trabalhada a implantação de uma carteira de acompanhamento do PICC
para facilitar o acesso dos profissionais de saúde à informações do cateter. Esta
carteira qualificará os cuidados prestados ao cliente favorecendo a segurança do
seu manuseio. Outra iniciativa importante é a realização de parcerias com os
municípios, a fim de intercalar a troca de curativos por enfermeiros das unidades
básicas de saúde objetivando diminuir as viagens de longa distância ao hospital
de referência, o que repercute na melhora da qualidade de vida dos pacientes e
suas famílias.
REFERÊNCIAS
1 -. Ministério da Educação (Brasil), Instituto Nacional de Câncer, Instituto Ronald
Mc Donald. Diagnóstico precoce do câncer na criança e no adolescente. Rio de
Janeiro (RJ): INCA, 2009.
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2 – Araujo AMP, CHISTÉ M, Costa MC, et al. Projeto de desenvolvimento:
implantação do PICC em RNs, crianças e adolescentes internados no HCPA.
Porto Alegre: HCPA, 2006.
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MEDIDAS DE CONFORTO PARA A CRIANÇA GRAVE EM POSIÇÃO
PRONA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Conceição DS1
Rezende VM 2
Salú MS 3
Oliveira FMCSN 4
Paiva MB5

Introdução:

Pensar

na

criança

hospitalizada,

exposta

às

características/condições inerentes a uma Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica (UTIP), é sempre um desafio para a assistência de enfermagem
intensivista, principalmente em relação ao (des)conforto, que pode ou não ser
causado pelo cuidado de enfermagem ofertado ao cliente que necessita de
diversas tecnologias para recuperação e restabelecimento da saúde. Refletindo
sobre nossos Atos e Ações profissionais e com base na literatura específica de
enfermagem, verificamos que historicamente o conforto é considerado um
conceito importante, fundamental e relacionado à prática de Enfermagem, como
uma das necessidades básicas do ser humano. Desta forma, algumas indagações
começaram a permear nossas reflexões e a despertar um olhar mais criterioso e
crítico para a criança gravemente enferma, nesse caso mais específico, aquela
acometida por hipertensão pulmonar necessitada de tecnologias duras, leves e
leve-duras, tal como a posição prona como uma ação terapêutica em associação
à ventilação mecânica invasiva. A posição prona é um decúbito que favorece a
expansão pulmonar sendo um importante colaborador da retirada da criança
1

Enfermeira, Mestranda em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ,
Enfermeira da UTI Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira/FIOCRUZ.
2
Enfermeira, Especialista em Enfermagem em Neonatologia pelo Instituto Fernandes Figueira,
Enfermeira da UTI Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira/FIOCRUZ, Capitão Enfermeira do
Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: vivianrezende@ig.com.br.
3
Enfermeira, Especialista em Enfermagem Pediátrica pelo Instituto Fernandes Figueira,
Especialista em Métodos Dialíticos pela Universidade Federal Fluminense, Enfermeira da
Emergência Pediátrica do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo.
4
Enfermeira, Mestranda em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Alfredo Pinto/UNIRIO,
Enfermeira da UTI Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira/FIOCRUZ.
5
Enfermeira, Doutoranda em Enfermagem e Biociências - PPGEnf/UNIRIO, Chefe de
Enfermagem da UTI Pediátrica e Coordenadora do Curso de Especialização em Enfermagem
Pediátrica do Instituto Fernandes Figueira – FIOCRUZ.
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grave do quadro agudo de hipertensão pulmonar, melhorando a oxigenação
sanguínea e a complacência pulmonar. No entanto, esse decúbito, que pode
permanecer por vários dias dependendo da resposta clínica da criança à
terapêutica, pode ser gerador de inúmeros eventos adversos, iatrogênicos ou não,
mas que podem devolver a criança à sua vida social com alguns tipos de
seqüelas físicas, como por exemplo, a úlcera de pressão. Não obstante a
possibilidade de eventos adversos existe ainda o desconforto próprio da posição
que pode atuar como facilitador ou entrave da terapêutica. A posição prona é
considerada naqueles pacientes com insuficiência respiratória mais grave, uma
alternativa benéfica, demonstrando melhora da oxigenação em mais de 70% dos
casos e promovendo uma série de alterações pulmonares positivas, podendo
citar: a diminuição dos fatores que contribuem para atelectasia e a redistribuição
da perfusão e ventilação alveolar. Em pediatria tem sido demonstrado que a
posição prona melhora também a sincronia toraco-abdominal e ocasiona menos
episódios de queda de saturação. No entanto, esta postura apresenta também
alguns efeitos indesejáveis, como os edemas posturais intensos, desconforto
associado à posição e lesões em áreas de pressão. A importância de dar atenção
a necessidade de conforto, tal como uma necessidade fisiológica de autoequilíbrio, torna-se imprescindível quando o que se está em jogo é a condição
crítica na qual se encontra esse cliente. Esse fato nos levou a refletir acerca do
binômio cuidado/conforto ofertado a esta clientela em posição prona nas unidades
altamente tecnificadas. Trata-se de um relato de experiência desenvolvido por
enfermeiras de uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) cujo objeto
de estudo consiste na assistência de enfermagem a criança grave em posição
prona. Objetivos: descrever a experiência de enfermeiras frente à criança grave
na UTIP em posição prona e identificar as medidas de conforto desenvolvidas
nessa terapia. Metodologia: consiste em um relato de experiência, de caráter
descritivo, desenvolvido a partir da experimentação por enfermeiras, acerca da
oferta de cuidados de enfermagem, voltados para as medidas de conforto
fundamentais para a manutenção da integridade do corpo da criança e alívio da
dor. Resultados: a assistência de enfermagem a criança grave em posição prona
requer um olhar atento não só na realização do posicionamento correto durante a
terapêutica, mas também no cuidado de proporcionar conforto e prevenir
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iatrogenias durante o período que for necessário o uso desta intervenção,
minimizando e evitando a ocorrência de eventos adversos que possam ser
gerados pelo posicionamento corporal. Medidas de conforto compreendem todas
as medidas adotadas com o objetivo de promover um cuidado seguro, prevenir
eventos adversos, aliviar ou evitar a dor e o sofrimento físico e psíquico; e ainda,
todo cuidado adequado e adaptado, na assistência aos clientes, que é ajustado e
apropriado, ou ainda, conveniente e oportuno. A partir deste entendimento,
identificamos como medidas de conforto oferecidas no cuidado de enfermagem a
este cliente: verificar antes do posicionamento em prona a posição do tubo
orotraqueal dois centímetros acima da carina e fixado de forma segura sem
acotovelamento - medida adotada para evitar lesão de carina e cavidade oral e
favorecer ventilação eficaz; interromper a alimentação enteral e verificar resíduo
gástrico

–

evita

o

refluxo

gastro-esofágico,

prevenindo

episódios

de

broncoaspiração e conseqüente infecção de vias aéreas inferiores; proteger
proeminências ósseas com barreira física apropriada (ex. hidrocolóide) em
pavilhão auricular, mento, região anterior do tórax, face interna dos cotovelos,
cristas ilíacas, joelhos e qualquer outra área corporal que seja submetida a
pressão constante e intensa - evita lesões de pele e impede a dor pela pressão;
assegurar-se de que todos os acessos venosos e arteriais e demais cateteres
estejam livres para movimentação e de que não ficarão sob o corpo da criança –
permite permeabilidade dos dispositivos e evita a ocorrência de lesão de pele
pelos mesmos além de evitar a dor; modificar a posição da cabeça a cada duas
ou quatro horas – permite a redução do edema facial e palpebral, evita a
formação de úlceras auriculares por pressão e alivia a dor ocasionada pela
imobilidade contínua; posicionar o paciente em Trendelemburg reverso 10º reduz edema de face e conseqüente desconforto causado pelo edema; realizar os
coxins de suporte torácico e abdominal com material firme porém macio, sem
saliências – favorece a ventilação pulmonar, evita a ocorrência de lesões nas
áreas de apoio e oferece conforto na posição; realizar mudança de posição de
membros superiores e inferiores constantemente – alivia a dor da imobilização e
evita a ocorrência de lesão. Conclusão: O fenômeno conforto vem sendo
considerado por autores nacionais e internacionais como um conceito
extremamente importante, fundamental e relacionado à prática de enfermagem,
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como um objetivo a ser alcançado pela assistência de enfermagem ou uma
dimensão desta e, portanto, como um resultado desejado no cuidado do paciente.
Pensamos que refletir o cuidado prestado é não só uma atitude, mas um dever
ético e estético da enfermagem. A inquietação em perceber que o conforto não
tem sido priorizado ou ao menos, considerado objetivamente quando cuidamos de
crianças neste cenário específico, nos estimulou a propor questionamentos sobre
a importância de repensarmos o binômio cuidado/conforto na prestação dos
cuidados de enfermagem nas unidades de terapia intensiva. A oferta do conforto
como sinônimo de ação de enfermagem torna-se cada vez mais essencial quando
tratamos de crianças ventiladas artificialmente em prona, pois a preocupação com
o paciente como “um todo” torna a assistência de enfermagem mais sensível,
detalhista, minuciosa e atenta às alterações físicas, biológicas, psicológicas e
tecnológicas, na intenção de minimizar danos, efeitos adversos e iatrogenias.
Esse estudo contribui para uma reflexão da prática de enfermagem com a
implementação de cuidados que visem o conforto e minimizem possíveis
complicações do posicionamento do corpo em decúbito ventral das crianças
assistidas nas unidades de terapia intensiva pediátrica.
Referências:
1. Merhy, EE. Em busca da qualidade dos serviços de saúde: os serviços de porta
aberta para a saúde e o modelo tecnológico em defesa da vida. In: Cecílio, LCO.
(Org.). Inventando a mudança na saúde. São Paulo: Hucitec, 1997.

2. Polit, DF; Hungler, BP. Fundamentos da Pesquisa em Enfermagem. Porto
Alegre: Artes Médicas. 1995; 3a ed.

3. Schmid, AL. A idéia de conforto: reflexões sobre o ambiente construído.
Curitiba: Pacto Ambiental. 2005.

4. Santoro, DC. Situação do sistema de saúde no Brasil e os cuidados
desenvolvidos nas unidades de terapia intensiva. Revista de Enfermagem
EEAN/UFRJ. Rio de Janeiro. Ago, 2009; 2(5): 259-61.
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Descritores: Cuidados de Conforto, Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica,
Decúbito Ventral.

2054

1

MEDIDAS NÃO-FARMACOLÓGICAS UTILIZADAS PELA EQUIPE

DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E ALÍVIO DA DOR NO RECÉMNASCIDO.

SANTOS LA1.
PEIXOTO MFG1.

INTRODUÇÃO: A hospitalização em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
(UTIN) insere o recém-nascido (RN) em um ambiente inóspito, onde a sofisticação
dos recursos terapêuticos existentes à medida que contribuem para manter a vida
e restaurar a saúde, por outro, expõem o neonato a uma série de situações que
causam estímulos estressantes. Durante o tempo de internamento, os neonatos
prematuros e de risco são submetidos a punção venosa, intubação, aspiração,
drenagem torácica, passagem de sonda e CPAP nasal, manipulação excessiva,
toque brusco, posição desconfortável e retirada de esparadrapo, entre outros
procedimentos que geram dor e sofrimento. Mesmo assim, no principio pensavam
que os recém nascidos não sentiam dor, hoje já se sabe que, além de serem
sensíveis, os pequenos pacientes sofrem conseqüências orgânicas e emocionais
que comprometem o seu crescimento e desenvolvimento quando exposto a
eventos dolorosos. Essas conseqüências incluem alteração da sensibilidade,
alterações comportamentais e fisiológicas, repercutindo no desenvolvimento
cerebral, ameaçando a estabilidade fisiológica e ocasionando reflexos negativos,
como problemas psiquiátricos, tais como depressão e esquizofrenia, percebidos
apenas na infância. A equipe de enfermagem tem sob sua responsabilidade a
execução de diversos procedimentos inerentes a seu cotidiano de cuidado ao RN,
procedimentos estes que podem causar dor. Por este motivo, acreditamos ser
indispensável o conhecimento de estratégias para o exercício da assistência
qualificada para a prevenção e controle da dor. OBJETIVO: Assim, o objetivo
deste estudo é atualizar e divulgar os conhecimentos disponíveis sobre as
medidas não-farmacológicas utilizadas pela equipe de enfermagem para prevenir
1

Enfermeiras Especialistas em Vigilância à Saúde.
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e aliviar a dor no recém-nascido internado na UTIN. METODOLOGIA: Este estudo
caracteriza-se como revisão de literatura em artigos científicos disponíveis no
Portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) como a Base de Dados de
Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (LILACS) Literatura e Scientific Electronic Library Online (SCielo). As
buscas foram realizadas entre agosto e setembro de 2011. Os critérios de
inclusão foram: textos completos de estudos nacionais disponíveis online,
publicados nos últimos oito anos (2006-2010) em português. RESULTADOS:
Mesmo diante da incapacidade desses pequenos pacientes expressarem seus
sentimentos, o neonato com dor emite sinais, que podem ser identificados por
meio de alterações comportamentais e fisiológicas, observados antes ou depois
de um estímulo doloroso. Entre as reações fisiológicas, destacam-se o aumento
da freqüência cardíaca, respiratória e da pressão arterial, a diminuição da
saturação de oxigênio, apnéia, cianose, tremores e sudorese. Já as respostas
comportamentais à dor as mais estudadas são a resposta motora, a mímica facial,
a agitação, o choro e o padrão de sono e vigília. A equipe de enfermagem, como
uma das responsáveis pela avaliação da dor do recém-nascido, deve não só estar
atenta aos sinais expressos por eles como também, utilizar-se de métodos para
promover medidas que diminuam as agressões sofridas pelos neonatos. A criação
de um ambiente propício para o tratamento do RN, livre de estímulos nocivos, que
promova o desenvolvimento positivo e minimize os efeitos negativos da doença e
da separação dos pais é um aspecto importante para assistência de enfermagem
neonatal que deve ser levado em consideração. A UTIN é um ambiente repleto de
luzes fortes e constantes, barulho, mudanças de temperatura, interrupção do ciclo
do sono, visto que são necessárias repetidas avaliações e procedimentos,
acarretando desconforto e dor. Há intervenções não-farmacológicas simples e
baratas, que podem ser utilizadas pelos profissionais de enfermagem, capazes de
amenizar a dor, o estresse e o sofrimento do RN. Em relação às medidas
ambientais tais como: eliminação dos ruídos desnecessários; uso de mantas
espessas sobre a incubadora, que diminuem o impacto sonoro de pancadas no
acrílico do equipamento; usar cueiros nas incubadoras, promovendo um ambiente
mais escuro; e emprego de iluminação individualizada. Quanto às medidas
comportamentais citadas na literatura como eficazes no tratamento da dor, as
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mais referidas foram: conter o RN em ninhos feitos de lençóis, que facilitam as
extremidades em flexão, aproxima as mãos da boca, melhorando tônus, postura e
respostas comportamentais. Outra medida que encontramos na literatura como
benéfica para o RN é a posição canguru, cerca de 10 a 15 minutos antecedendo o
procedimento doloroso, acalma e tranqüiliza o bebê já que o contato físico
proporciona segurança e conforto ao mesmo. O uso de glicose a 25%, dois
minutos antes do procedimento doloroso, permite que o recém-nascido fique
tranquilo e organizado durante o estímulo doloroso. Este recurso tem sido referido
na literatura como sendo capaz de reduzir a duração do choro, freqüência
cardíaca e expressão facial isso porque leva a analgesia pela ação nas papilas
gustativas da porção anterior da língua, levando a liberação de opióides
endógenos. A sucção não-nutritiva libera serotonina durante os movimentos
rítmicos que inibiria a hiperatividade, modularia o desconforto do RN, diminuindo a
dor estimula de forma não dolorosa as fibras sensoriais, competindo, assim, com
os impulsos nociceptivos das fibras dolorosas ascendentes. Evitar múltiplas
coletas de sangue que devem ser agrupadas e estimular o uso de cateteres
centrais, racionalizar a manipulação do paciente (preservar períodos livres para o
sono). As estratégias protetoras da pele incluem diminuir a quantidade de
esparadrapos e outras fitas adesivas sobre a pele, mas quando necessários
remover com cuidado e paciência usando água morna e sabonete neutro;
posicionar de forma adequada o tubo traqueal e cuidados com o material de
monitoração. CONCLUSÕES: A dor sofrida pelo RN internado na UTIN causa
graves conseqüências e comprometem o seu crescimento e desenvolvimento.
Sendo assim, acreditamos ser benéfico o uso de medidas não-farmacológicas por
ser simples, barata e isenta de risco. Entretanto, sabemos que estes cuidados,
quando realizados, podem não ser suficientes para eliminar a dor, necessitando,
muitas vezes, de métodos farmacológicos. Mas contribuem para amenizar o
sofrimento por ela causado e até mesmo para reduzi-la, à medida que ajudam a
diminuir o estresse dos neonatos, deixando-os menos sensíveis à dor.
DESCRITORES: Enfermagem neonatal, Dor e Recém-nascido.
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MENSURAÇÃO DE FADIGA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
COM CÂNCER
Miyauti-Silva, MC1 ;Nunes, MDR2; Rocha, EL3; Nascimento ,LC4 ; Lima, RAG5

A fadiga é uma experiência subjetiva e difusa que envolve aspectos físicos,
psicológicos e cognitivos. Pode ser aguda, quando há descrição de extremo cansaço
resultante de estresse físico ou mental, melhorando com o repouso; ou crônica,
quando não há melhora com o repouso e ainda há perda da funcionalidade. É
apontada como um sintoma de alta prevalência que aflige as pessoas com câncer nas
diferentes fases do processo diagnóstico-terapêutico, e o mais debilitante em
pacientes com câncer avançado. Para a faixa etária pediátrica, como o tratamento
oncológico geralmente é agressivo e centrado na cura, efeitos colaterais, como a
fadiga, podem ser ignorados ou considerados sintomas inevitáveis, que precisam ser
suportados. instrumentos de avaliação adequados e baixa prioridade pelos
profissionais. Para a faixa etária pediátrica, como o tratamento oncológico geralmente
é agressivo e centrado na cura, efeitos colaterais, como a fadiga, podem ser
ignorados por médicos ou considerados sintomas inevitáveis, que precisam ser
suportados. Assim, muitas vezes, a fadiga acaba sendo subestimada pela ausência
de um conceito bem estabelecido, bem como instrumentos de avaliação e
quantificação de sintomas adequados, insuficiente relato do desconforto pelos
doentes e baixas prioridades pelos profissionais.Diante do exposto o estudo propôs
analisar a produção científica nacional e internacional relacionada aos instrumentos
disponíveis para mensurar fadiga em crianças e adolescentes com câncer, por meio
de revisão integrativa através da pergunta norteadora: “Quais são os instrumentos
específicos disponíveis para a mensuração de fadiga em crianças ou adolescentes
com câncer? As Bases de dados pesquisadas: PUBMED, PSYCInfo, CINHAL,
LILACS, IBECS, Biblioteca Cochrane e SciELO. Como critérios de inclusão usou-se:
artigos originais, dissertações e teses publicadas nas línguas inglesa, portuguesa ou
espanhola, produzidos em qualquer ano; 52 estudos que foram avaliados de acordo
com as seguintes variáveis: país de origem e área de atuação dos autores, ano de
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publicação, idade e número de sujeitos, fonte de informação, tipo de diagnóstico,
instrumentos utilizados no estudo, tempo de aplicação e limitações dos instrumentos
encontradas pelos autores Destes,21 preencheram os critérios de inclusão. Sendo:
país de origem: USA. Área de atuação: enfermagem (7) e medicina (6). Ano de
publicação: de 2002 a 2011, com destaque para 2008 (5). Dois temas foram
encontrados: A) DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS QUE
MENSURAM A FADIGA (7),Reunindo estudos que tiveram como objetivo desenvolver
e/ou validar semântica ou psicometricamente instrumentos que avaliam fadiga em
crianças e adolescentes com câncer. Dos 7 estudos que se encaixaram nessa
categoria, 2 desenvolveram e validaram um instrumento, e 5 apenas o validaram.B)
MENSURAÇÃO DA FADIGA (14 estudos) que utilizaram instrumentos específicos
para mensurar fadiga em crianças/adolescentes com câncer, sendo composta por 12
artigos, 1 tese de doutorado e 1 dissertação de mestrado.Identificou-se 5
instrumentos que avaliam a fadiga de crianças e adolescentes: Fatigue Scale-Child
(FS-C); Fatigue Scale-Adolescent (FS-A); Fatigue Scale-Parent –PFS; Fatigue ScaleStaff (SFS), desenvolvidos pelo mesmo grupo de pesquisadores e o PedsQL
Multidimensional Fatigue Scale, que possui versões do auto-relato da criança, do
adolescente e do relato dos pais, todos divididos por faixa etária. Observou-se a
ausência de informações sobre à validação dos instrumentos, sendo que tal aspecto é
recomendado como garantia da fidedignidade dos dados coletados, por ser o modo
de avaliar as características psicométricas de um instrumento. Não identificamos no
contexto brasileiro nenhum instrumento para mensuração da fadiga validado, apesar
de terem sido utilizados em dois estudos. Os profissionais de saúde diariamente
interagem com crianças e adolescentes que passam por situações de ansiedade e
desconforto advindos das condições crônicas, têm responsabilidade de promover o
alívio e conforto desses sintomas. É necessária a existência de instrumentos
acurados e validados, para que o emprego dos mesmos direcionem uma assistência
integral e eficaz.
Descritores: fadiga, criança, adolescente, instrumento, escala e câncer.
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MÉTODO CANGURU: VIVÊNCIAS MATERNAS E PATERNAS
Garcia WNT1, Sousa VEC2, Barros LAA2, Sodré RAP2, Gomes RIB3.

Introdução: O Método Canguru (MC) é um tipo de assistência neonatal que
implica em contato pele a pele precoce, entre a mãe e o recém-nascido de baixopeso, de forma crescente e pelo tempo que possa ser considerado prazeroso e
suficiente, permitindo dessa forma uma participação maior dos pais no cuidado do
seu recém-nascido. Desde sua criação, o método vem sendo aprimorado e
atualmente há diversos benefícios atribuídos ao mesmo. O MC é indicado nos
casos de prematuridade e/ou baixo peso ao nascer: dois problemas graves, com
uma incidência anual de 20 milhões de casos. O vinculo mãe – filho começa a se
formar desde pré-natal, porém vai se firmar mais a partir do nascimento, sendo
este período imediato de relevante importância para a formação de um vínculo
firme. Ao favorecer a qualidade de vida do bebê prematuro na incubadora e ao
melhorar o contato dele com seus pais durante a permanência na Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal, evita-se a separação, o que evita rupturas na relação,
a qual deve ser o mais continua possível nos primeiros anos de vida1. A
normatização do método no Brasil ocorreu mediante a publicação da portaria nº
72, do Ministério da Saúde, intitulada “Norma de Orientação para Implantação do
Projeto Canguru”, regulamentando a remuneração para essa modalidade de
atendimento no Sistema de Internações Hospitalares do Sistema Único de Saúde
(SIH/SUS). Segundo este regulamento, o método deve ser realizado pelo tempo
que for considerado prazeroso e suficiente, permitindo, dessa forma, uma maior
participação dos pais e/ou responsáveis no cuidado ao seu bebê2. É muito
importante que os pais de um bebê prematuro sejam orientados a respeito das
peculiaridades inerentes à prematuridade. Para isso, é necessário que exista uma
boa comunicação entre estes e as equipes médicas e de enfermagem que se
encontram encarregadas de cuidar do bebê. Nesta interação deve ser
estabelecida uma relação de confiança entre os pais do bebê e o profissional
1
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envolvido na orientação do método, para que haja liberdade para o
compartilhamento de dúvidas e preocupações, assim como deverão ser criadas
condições para o desenvolvimento de laços afetivos fortes entre os pais e o bebê,
os quais são fundamentais para o estabelecimento do vínculo2. A adoção do
Cuidado Mãe-Canguru é estratégia essencial para mudança institucional na busca
da atenção à saúde, centrada na humanização da assistência e no princípio da
cidadania da família. Mas, a simples implantação do Cuidado Canguru em uma
instituição não alcança os objetivos almejados, pois é necessária a capacitação
dos profissionais de saúde envolvidos no processo para transformação do modelo
assistencial. Com a implantação do MC, a enfermagem ganhou mais um espaço
de atuação na assistência ao recém-nascido, ou seja, passa a se envolver na
adaptação do recém-nascido à vida extra-uterina a partir de uma assistência
pautada no envolvimento, na dedicação e na humanização do cuidado,
promovendo uma aproximação maior entre a família, o bebê e a equipe de saúde.
O papel dos profissionais de enfermagem na estimulação do recém-nascido e no
fortalecimento do vínculo com a família implica em promover um cuidado
individualizado e humanizado. Entendendo que as propostas trazidas através do
MC buscam a revisão das práticas e rotinas assistenciais e considerando-se a
importância de atualizar o conhecimento sobre este método para incorporá-lo, de
forma cada vez melhor à prática, surgiu o interesse em investigar este tema. A
pesquisa bibliográfica sistemática foi o método escolhido em resposta a esta
inquietação. Objetivo: Identificar e analisar vivências maternas e paternas frente
à realização do método canguru apontadas em estudos recentes. Metodologia:
Estudo bibliográfico, realizado por meio de levantamento de publicações nas
bases de dados: BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e SCIELO (Scientific
Electronic Library Online) utilizando-se a expressão “Mãe Canguru” e as palavras
“Humanização” e “Mãe” combinadas à palavra “Canguru”. Foram estabelecidos
como critérios de seleção: artigos publicados em português, disponíveis na
íntegra e com data de publicação nos últimos 10 anos. A amostra totalizou em 16
artigos, os quais foram lidos cautelosamente para posterior agrupamento dos
resultados encontrados. Resultados: Os artigos analisados apontaram diversos
resultados que denotam uma multiplicidade de vivências paternas e maternas
frente ao MC. Embora tenha ocorrido esta diversidade de respostas, todas

2062

indicam que o MC é significativo no estabelecimento do vínculo entre mãe, pai e
bebê. Com relação às vivências maternas, apesar da subjetividade existente, foi
possível identificar sentimentos em comum. Praticamente todas as mães sofrem
com o risco iminente de morte da criança, por questões de ordem objetiva ou
subjetiva. A vivência de ter um filho internado em uma unidade intensiva neonatal
pode ser assustadora, sobretudo se tratando de mulheres leigas. Primeiramente,
pela idealização do bebê antes do nascimento: aquele bebê, que se encontra
muito distante da criança sonhada, é percebido como frágil e pequeno, portanto
incapaz de se desenvolver por movimentos próprios. Em seguida, é comum a
“fantasia de morte”, que aparece por meio da observação de que o bebê fica
quieto e sem movimentos. Muitas mães, quando observam seus filhos nas
incubadoras, pensam que estes se encontram imóveis3. Neste contexto, o MC
pode ser bastante benéfico ao proporcionar um melhor enfrentamento de tais
conflitos vivenciados pelas mães. Verifica-se que mães que vivenciam o MC
aprendem muito sobre o método e que estar em contato íntimo com o bebê,
depois de tanto sofrimento, angústia e separação frente à prematuridade, faz com
que estas se sintam vitoriosas. Além disso, a cada nova etapa do método se torna
mais próximo o “dia de levar o bebê para casa”. Essa vivência faz com que as
mães sintam as diferenças na respiração, sono, temperatura e ganho de peso dos
bebês, aspecto bastante positivo para a mulher. Os diálogos identificados nos
estudos que compuseram a presente revisão bibliográfica evidenciaram que as
mães reconheceram a importância do MC e expressaram maior tranqüilidade e
bem-estar ao estar envolvidas nos cuidados. Quanto às vivências paternas
identificou-se, de modo semelhante, que os pais também compreendem o valor
do MC ao serem orientados pela equipe profissional. Os estudos analisados
mostraram, por meio dos diálogos, que apesar da necessidade das puérperas se
afastarem do lar e das atividades domésticas para a realização do MC, houve
aceitação e apoio por parte dos seus cônjuges. Os pais de prematuros
submetidos ao MC também evidenciaram, em seus relatos, satisfação em ver o
vínculo que se estabelece gradualmente entre a mãe e o filho, compreendendo
que tal vínculo contribui significativamente para a melhora do estado de saúde do
bebê4. Conclusão: A revisão bibliográfica permitiu a identificação de diversas
vivências e sentimentos de pais frente à experiência de estar envolvido na
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assistência ao neonato por meio do MC. Acredita-se que os sentimentos de
satisfação e bem-estar não se restringem aos pais, que são os principais agentes
envolvidos neste cuidado, mas se estendem aos profissionais, que alcançam um
maior nível de satisfação frente ao cuidado oferecido e um maior envolvimento
com a clientela. Fica evidente a importância de se valorizar os sentimentos de
mães e pais de prematuros envolvidos com o MC, antes, durante e após a
execução do mesmo.
Referências:
1. Dutra A. Medicina Neonatal. Rio de janeiro: Revinter, 2006.
2. Ministério da Saúde (BR). Atenção humanizada ao recém-nascido de Baixo
Peso – Método Mãe-Canguru – Manual Técnico. Brasília: Ministério da Saúde,
2002.
3. Dias EO. A teoria do amadurecimento de D. W. Winnicott. Rio de Janeiro:
Imago; 2003.
4. Furlan CEFB, Scochi CGS, Furtado MCC. Percepção dos pais sobre a vivência
no método mãe-canguru. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2003; 1(4):444-52.

Descritores: Enfermagem neonatal; Prematuro; Humanização da assistência.

Eixo: Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança,
adolescente e família nos diversos ambientes e contextos
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MÉTODO DE VALIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM
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Autores: Pezzini MF1, Balieiro MMFG2, Avena MJ2

Resumo:
Introdução: A enfermagem tem valorizado o uso de resultados de pesquisas na
sua prática, evoluindo como disciplina e expandido seu campo de conhecimento.
A taxonomia do diagnostico de enfermagem é um componente fundamental para
este conhecimento(1) e baseia-se nas manifestações do paciente por meio dos
sinais e sintomas. A validade das associações entre as manifestações
apresentadas pelos clientes sejam objetivos ou subjetivos e o diagnóstico
atribuído é um ponto fundamental que permite o refinamento do conjunto dos
indicadores que predizem a ocorrência ou não de um diagnóstico. Essa validação
é indispensável a prática da enfermagem pois assegura a sua utilização tanto na
pesquisa quanto na prática clínica com maior propriedade(2). No Brasil, o uso dos
diagnósticos de enfermagem passou a ser uma exigência legal do Conselho
Federal de Enfermagem desde 2002, porém estudos referem que essa atividade,
privativa do enfermeiro, não tem sido observada na prática e que inúmeros são os
motivos que contribuem para esse quadro, sobretudo aqueles inerentes ao
próprio diagnóstico, destacando-se a validade dos mesmos(3). As abordagens
metodológicas de validação de diagnósticos consistem na revisão na literatura
fornecendo suporte teórico que sustentem o diagnóstico de enfermagem
estudado, a respeito do grau em que cada característica definidora é indicativa e
na verificação de um dado diagnóstico no ambiente clínico(4). O diagnóstico de
enfermagem Desobstrução Ineficaz de Vias Aéreas foi incluso na lista da North
American Nursing Diagnosis Association (NANDA) em 1980, com subsequente
revisões em 1996 e 1998. Na Taxonomia II, ele é definido como “incapacidade
1
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para eliminar secreções ou obstruções do trato respiratório para manter uma via
aérea desobstruída” e apresenta como características definidoras: dispnéia, sons
respiratórios diminuídos, ortopnéia, ruídos adventícios respiratórios (estertores,
crepitações, roncos e sibilos), tosse ineficaz ou ausente, expectoração, cianose,
vocalização dificultada, olhos arregalados, mudanças na freqüência e ritmo
respiratório e agitação. Os fatores relacionados ao ambiente são: fumo, inalação
de fumaça, fumo passivo; à via aérea obstruída: espasmo de via aérea, secreções
retidas, muco excessivo, presença de via aérea artificial, corpo estranho na via
aérea, secreções nos brônquios, exudato nos alvéolos; e os fisiológicos:
disfunção neuromuscular, hiperplasia das paredes brônquicas, doença pulmonar
obstrutiva crônica, infecção, asma e vias aéreas alérgicas(5). Os diagnósticos de
enfermagem propostos pela NANDA são conhecidos e bem aplicados, porém os
mesmo não são definitivos, uma vez que pesquisas em populações específicas
podem permitir seu aprimoramento e tornar sua estrutura conceitual mais
aprimorada. Analisando as peculiaridades do recém-nascido, cuja respiração é
predominantemente nasal, sua via aérea é mais estreitas, possui menor número
de alvéolos, deficiente ventilação alveolar colateral, reduzida quantidade de
surfactante alveolar, o diafragma tem menos fibras musculares fadigo-resistentes
e pouca tosse, temos como interesse validar o diagnóstico de enfermagem
desobstrução ineficaz de vias aéreas nessa população. Tal estudo poderá auxiliar
o enfermeiro neonatologista na escolha desse diagnóstico e direcionar suas
ações. Como um passo anterior, questionamos quais os métodos utilizados para
validar o diagnóstico de enfermagem de Desobstrução Ineficaz de Vias Aéreas.
Objetivo: Identificar nas publicações científicas os métodos utilizados para
validação do diagnóstico do diagnóstico de enfermagem de Desobstrução Ineficaz
de Vias Aéreas. Método: Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura,
realizada nas bases des dados: da US National Library of Medicine and National
Institutes of Health (PUBMED) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e
devido sua pertinência com o assunto, foi selecionada uma tese disponível na
Digital Library of Theses and Dissertations of USP com as seguintes palavras
chave: diagnótico de enfermagem, desobstrução ineficaz de vias aéreas. Os
critérios de inclusão foram publicações científicas na lingua inglesa, portuguesa e
espanhola que incluiram o tema sobre validação do diagnóstico de enfermagem
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de Desobstrução Ineficaz de Vias Aéreas, publicados no período de 1985 à 2009.
O critério de exclusão foi artigo não disponibilizado na íntegra. Na busca
bibliográfica foi encontrada 28 publicações, das quais foram excluídas 20, por não
se enquadrarem no critério de inclusão. Portanto, a amostra do estudo foi
composta por 8 estudos. As produções foram registradas em instrumento
contendo informações sobre a identificação do autor, título do artigo e do
periódico, ano de publicação, país de origem, objetivo, método de validação,
população e conclusões. Resultados: Verificou-se um predomínio de validações
clínicas, com 50% das publicações, seguida pela validação de conteúdo com 25%
e 25% utilizaram mais de um tipo de validação. Foram encontradas diferenças
entre os passos que compõem cada tipo de validação ou mesmo sua
denominação, o que pode estar associado ao referencial teórico utilizado por cada
autor, 50% dos estudos utilizaram o modelo de validação descrito por Fehring
(1987), e os outros adotaram modelos descritos por York (1985), Gordon e
Sweeney (1979), Hoskins (1989) e Carlson-Catalano e Lunney (1995). As
características definidoras do diagnóstico constituíram o maior foco de análise.
Quanto à distribuição das publicações por países e ano, observou-se um
predomínio dos Estados Unidos, responsável por 62,5% das produções. No
Brasil, identificou-se um crescente aumento das pesquisas sobre validação,
contribuindo com 37,5% das publicações. Quanto à população utilizada na
validação dos estudos, 75% dos estudos foram realizados com adultos e 25%
com crianças. O diagnóstico de desobstrução ineficaz de vias aéreas apresenta
alta incidência em pós-operatório de cirurgias torácicas em adultos e crianças,
sendo o tempo de intubação e a modalidade de ventilação variáveis relacionadas
com o desenvolvimento do diagnóstico. A ocorrência desse diagnóstico esteve
associado aos de Padrão Respiratório Ineficaz e Troca de Gases Prejudicada. Os
autores foram unânimes quanto à importância de estudos de validação sobre
esse diagnóstico. Conclusão: Os estudos de validação do diagnóstico de
enfermagem desobstrução ineficaz de vias aéreas apresentam diversidades com
relação ao tipo e modelo de validação empregada. Tais estudos são relevantes
para a prática clínica, uma vez que permitem avaliar a adequação da Taxonomia
II na prática clínica, e possibilita uma atuação crítica e reflexiva dos enfermeiros
comprometidos com o progresso profissional. Referências: 1- Delaney C, Herr K,
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Maas M, Specht J. Reliability of nursing diagnoses documented in a computerized
nursing information system. Nursing Diagnosis. 2000; 11(3): 121-34. 2- Cruz
DALM, Pimenta CAM. Evidence-based practice applied to diagnostic reasoning.
Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2005; 13(3):415-22. 3- Carvalho EC et al.
Validação de diagnóstico de enfermagem: reflexão sobre dificuldades enfrentadas
por pesquisadores. Rev. Eletr. Enf. [Internet]. 2008; 10(1):235-40. Disponível em:
http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n1/v10n1a22.htm. Acessado em: 12/06/2011. 4Pileggi SO. Validação clínica do diagnóstico de enfermagem desobstrução
ineficaz de vias aéreas de crianças e adolescentes submetidos a correção
cirúrgica de cardiopatia congênita. Dissertação (Mestrado em enfermagem)
Escola de enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 2007. 5North American Nursing Diagnosis Association - NANDA. Diagnósticos de
enfermagem da NANDA: definições e classificação, 2007-2008. Porto Alegre:
Artmed; 2008.
DeCS: Diagnóstico de enfermagem; Estudos de validação; Enfermagem
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METODOLOGIAS ATIVAS DE INCENTIVO À HIGIENIZAÇÃO NA
VIDA DAS CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA.
Aquino, LEC1
Aquino, MC2
Martins, MGQ3
Gomes, D G4
Sousa, R A5

Introdução: Segundo o Instituto Camargo Corrêa ‘’a primeira infância é a base
para todas as aprendizagens humanas. Estudos demonstram que a qualidade de
vida de uma criança entre o nascimento e os seis anos de idade pode determinar
as contribuições que ela trará à sociedade quando adulta. Se este período incluir
suporte para o crescimento cognitivo, desenvolvimento da linguagem, habilidades
motoras, adaptativas e aspectos sócios emocionais, a criança terá uma vida
escolar bem-sucedida e relações sociais fortalecidas. Aliado à boa alimentação, o
estímulo adequado às crianças de até 6 anos gera benefícios que vão desde o
aumento de aptidão intelectual (que qualifica o acompanhamento escolar e
diminui os índices de repetência e de evasão escolar) até a formação de adultos
preparados para aprender a lidar com os desafios do cotidiano. Neste sentido, a
educação infantil tem papel primordial à primeira etapa da educação básica
complementa a ação da família no desenvolvimento físico, psicológico, intelectual
e social. Oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3
anos de idade e em pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos, a atividade exige
atenção especial. Estudos demonstram que é durante a primeira infância que o
cérebro humano desenvolve a maioria das ligações entre os neurônios. Até os 3
anos de idade, as cerca de 100 bilhões de células cerebrais com as quais uma
criança nasce desenvolvem 1 quatrilhão de ligações.’’ O número é o dobro de
conexões que um adulto possui. Aos 4 anos, estima-se que a criança tenha
atingido metade do seu potencial intelectual. Quando focado em famílias em
1
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5
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situação de pobreza, o desenvolvimento infantil pode romper um ciclo de falta de
oportunidades. O Instituto Camargo Corrêa investe em educação e cuidados para
a primeira infância. O programa Infância Ideal foi implantado pela primeira vez em
setembro de 2007, em Pedro Leopoldo (MG). Em 2008, foram expandidos para
Juruti (PA), Bodoquena (MS), Apiaí (SP) e Santana do Paraíso (MG). E em 2009,
chega a Ijaci (MG). A partir da disciplina saúde da criança e do Adolescente
oferecida aos discentes do curso de graduação em enfermagem do Instituto
Superior de Teologia Aplicada-INTA, do sétimo período. Com a explanação do
conteúdo pelo o docente responsável pela disciplina sentimos a necessidade
repensar nosso ensino prático, uma vez que observamos o pequeno enfoque
dado às atividades educativas em saúde durante a graduação em relação à
saúde da criança. Percebemos que durante nosso ensino prático nas Unidades
de Saúde Básica-USB, o cuidado que prestávamos aos clientes abrangia poucas
ações com cunho educativo. As atividades de educação em saúde desenvolvida
por nós, graduandos em enfermagem nas USB, possuem uma abordagem
metodológica estritamente tradicional. Segundo Gastaldo (1997, p.155): A
educação em saúde tradicional se baseia nestes aspectos (influência de teorias
de prevenção da doença/saúde como responsabilidade pessoal), bem como na
especialização profissional [...]. Na visão tradicional, a escolha saudável é a única
escolha. Assim, os profissionais sabem qual é a escolha ideal, e deles é esperado
que convencessem os clientes a ter o estilo de vida mais saudáveis. Sobre este
tipo de abordagem durante a prática educacional, Freire (2001, p. 59) assinala
que “é o ato de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos”,
chamando assim de educação bancária. Os agravos que ocorrem na infância
frequentemente estão relacionados ao déficit no auto cuidado e inadequadas
condições de higiene, sendo de fácil prevenção. E nesse processo a Educação
em Saúde torna-se um importante instrumento, contudo, desenvolver esta
atividade com crianças de baixa renda é um desafio. Assim, buscamos nesse
trabalho desenvolver atividades lúdicas e diálogos educativos com esses clientes
de modo a promover conhecimento em educação em saúde Objetivo: Promover
educação em saúde e incentivar o auto cuidado com a higiene pessoal da criança
no seu primeiros anos de vida. Metodologia: A atividade ocorreu na creche
municipal denominada O Marujo localizado no município de Sobral- Ceará. Os
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sujeitos do estudo foram trinta crianças que estavam na Creche no dia da
intervenção educativa. Para realizarmos a ação educativa primeira marcamos um
contato prévio com as crianças para observar suas principais necessidades e
evidenciamos que as mesmas tinham um déficit em relação à higiene corporal.
Marcamos a ação educativa com a diretora da creche que aceitou a intervenção,
onde a mesma foi realizada no dia vinte de Dezembro de 2010. Estavam
envolvidos no trabalho 10 acadêmicos do curso de graduação de enfermagem do
sexto semestre do Instituto Superior de Teologia Aplicada-INTA, oito dos
acadêmicos se vestiram de palhaços denominados “amigos da limpeza” e 02
ficaram nos fantoches e assim realizamos atividades educativas de saúde com
este grupo aguçando e incentivando a higiene corporal e bucal destas crianças
que não tem condições financeiras e ao mesmo tempo em que foi promovida a
educação e saúde avaliamos as condições financeiras e distribuímos roupas e
calçados usados visando melhorar de forma sensível a qualidade de vida
daquelas crianças. A ação durou em media uma hora e vinte minutos,
observamos que as crianças ficaram atentas e ao mesmo tempo vendo os
palhaços ficavam felizes. Conclusão: A realização deste trabalho nos mostrou
que a educação em saúde é uma prática que está presente na assistência dos
acadêmicos de enfermagem. Porém, embora valorizando e realizando a
educação em saúde, os acadêmicos de enfermagem, em sua maioria, ainda se
fundamentam na visão pedagógica tradicional que serve como base para
“transmissão de conhecimento” e “mudança do comportamento” como nos diz
Tones (1987), através do “enfoque preventivo”. Os resultados deste estudo
apontam para a necessidade de oferecer aos acadêmicos de Enfermagem um
maior aporte educacional que os habilite para assumir novos papéis, como
agentes de mudanças através da educação em saúde, numa visão crítica,
progressista e interdisciplinar.”. Assim, acreditamos fazer necessária a criação de
espaços, dentro de cada disciplina, para a discussão e reflexão sobre a prática
educativa em saúde visando uma prática que possibilite a troca de conhecimentos
entre profissionais de saúde e clientes, de maneira que ambos sejam atores do
processo de conquista do direito à saúde em seu conceito ampliado, ou seja,
como resultado das condições de vida. A construção deste trabalho possibilitou-

2071

nos perceber a importância da Educação em Saúde como parte do cuidado de
enfermagem na saúde da criança.
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MÉTODOS DE ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL EM
NEONATOLOGIA
Autores: Andre RR1, Avena MJ2, Balieiro MMFG3

Resumo: Com o progresso tecnológico e consequente avanço no suporte
hospitalar, recém-nascidos (RN) com peso e idade gestacional cada vez menores
tem sobrevivido. Com este aumento da sobrevida dos neonatos pré-termos
cresce a preocupação dos profissionais de saúde com a condução do
desenvolvimento

extra-uterino.

O

RN

pré-termo

possui

uma

série

de

especificidades relacionadas à imaturidade dos sistemas. No trato gastrintestinal
as funções fisiológicas digestivas, absortivas e imunológicas imaturas ocasionam
a limitação da função digestiva, uma maior permeabilidade aos nutrientes
parcialmente digeridos e facilidade de translocação bacteriana. A terapia
nutricional do RN pré-termo, RN de muito baixo peso e do RN de extremo baixo
peso representa um enorme desafio, pois quanto menor o peso e a idade
gestacional do RN maiores serão as suas necessidades nutricionais para atingir
crescimento e desenvolvimento adequados(1). Na prática verificam-se diversos
métodos de infusão da dieta: bolus por seringa intermitente, gavagem
intermitente, bomba de infusão continua ou intermitente até que seja atingida
alimentação oral plena. Frente a esta diversidade de métodos, qual seria o
método ideal para alimentação do prematuro baseado em evidências científicas?
Quais os benefícios de cada método? Objetivo: Identificar nas publicações
científicas os métodos de administração da dieta enteral do recém-nascido
prematuro quanto seus benefícios e suas indicações. Método: revisão integrativa
da literatura, nas bases de dados da Scientific Eletronic Library Online (SCIELO),
Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILACS), Medical Literature
Analysis and Retrieval Sistem Online (Medline) e Cochrane Library com as
1
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seguintes palavras chaves: techniques of feeding, neonatal, enteral feeding.
Adotaram-se como critérios de inclusão artigos científicos publicados em inglês,
espanhol e português, no período de 2000 a 2011, com a temática sobre métodos
de administração de nutrição enteral em prematuros e critérios de exclusão os
artigos que não forem disponibilizados na íntegra. A amostra do estudo foi de
cinco artigos científicos, sendo três escolhidos dentre as 196 publicações
levantadas nas bases de dados pesquisadas e dois encontrados entre as
referências dos estudos selecionados, devido à pertinência do assunto. As
produções foram registradas em instrumento contendo informações sobre a
identificação do artigo: autor, título do artigo, tipo de estudo, objetivo, intervenção,
resultados e nível de evidência. Resultados: Dos estudos analisados um era de
revisão sistemática, dois estudos randomizados, um descritivo e um protocolo de
revisão sistemática. A maioria dos estudos tinham nível de evidência 1 (três
estudos). Dois estudos(2-3) concluíram que a dieta por bolus é a melhor indicação
quando comparada a continua, porém em outros dois artigos(4-5) obtiveram o
resultado oposto com melhor aceitação da dieta contínua. A prática corrente varia
no que diz respeito à utilização das técnicas de bolus por seringa intermitente,
gavagem intermitente, bomba de infusão contínua ou intermitente. Há vantagens
na utilização de cada método, mas a prática parece basear-se na avaliação
individual ao invés de evidências científicas(3). Em um dos estudos apresentados,
pesquisadores analisaram seis ensaios clínicos comparando as técnicas de
alimentação contínua e intermitente em bebês prematuros com menos de 1500
gramas. As evidências sugerem que os bebês alimentados pelo método contínuo
levaram mais tempo para chegar à dieta plena, no entanto, não houve diferença
no crescimento das crianças alimentadas por um ou outro método. Houve uma
tendência de aumento do número de apnéias e maior incidência de resíduo
gástrico em bebês alimentados no método contínuo, podendo ser resultado de um
maior número de interrupções da alimentação e/ou aumento mais lento do volume
da dieta, elevando o número de dias necessário para atingir a dieta enteral
plena(3). Em outro estudo que incluiu crianças com peso entre 500-1250 gramas,
as crianças com peso entre 501-750 gramas receberam dieta por bolus
intermitente a cada duas horas, enquanto as crianças com peso >750 gramas
receberam alimentação a cada três horas por gravidade, foi identificado que o
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método intermitente em bolus é preferível ao contínuo e diminuiu a incidência de
episódios de intolerância alimentar(4). Na pesquisa sobre o tipo de técnica de
infusão da dieta enteral(5) não foi possível elucidar qual técnica é ideal para
administrar nutrição enteral para recém-nascidos pré-termos, sendo os métodos
mais comuns a infusão contínua, alimentação intermitente (bolus) ou uma
combinação de ambos. Dados sobre qual método é o ideal no que diz respeito à
tolerância gastrointestinal e crescimento somático são limitados e conflitantes. O
modo de alimentação ideal ainda deve ser elucidado, porém a alimentação enteral
com leite humano pode ser iniciado durante os primeiros dias de vida em crianças
<1250 gramas, volumes significativamente maiores de leite foram administrados
usando a técnica de alimentação contínua, especialmente durante os primeiros
dias pós-natal. No estudo referente à administração da dieta em bolus na seringa
e por gravidade(3) não foi encontrado um tempo ideal para a administração da
dieta, tendo uma variação de 10 a 30 minutos nas referências encontradas.
Conclusão: Nas pesquisas identificadas sobre métodos de administração de
nutrição enteral em neonatologia nenhum deles analisou simultaneamente todas
as formas de administração (bolus por seringa intermitente, gavagem intermitente,
bomba de infusão continua ou intermitente). Há necessidade de aprofundamento
sobre a melhor técnica de alimentação enteral em prematuros, por meio do
desenvolvimento de pesquisas clínicas. Na nossa prática percebe-se que a
maioria dos bebês pré-termos é alimentada por quase todos os métodos descritos
neste estudo até que consigam atingir a dieta via oral total. Esse fato ocorre, pois
não se possui uma evidência científica para a escolha da melhor técnica para
dieta enteral considerando os seus benefícios para o prematuro e a
adaptabilidade do bebê durante a transição alimentar.
Referências:
1. Feferbaum R, Quintal VS. Nutrição enteral do recém-nascido pré-termo.
Pediatria Moderna 2000; 36(Edição Especial):133-140.
2. Premji SS, Chessell L. Continuous nasogastric milk feeding versus intermittent
bolus milk feeding for premature infants less than 1500 grams. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2002; 4(1):1-27.
3. Dollberg S, Kuint J, Mazkereth R, Mimouni FB. Feeding Tolerance in Preterm
Infants: Randomized Trial of Bolus and Continuous Feeding. Journal of the
American College of Nutrition 2000; 19(6):797–800.
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MODOS DE ENFRENTAMENTO MATERNO FRENTE À CONDIÇÃO
CRÔNICA NA INFÂNCIA
Barbosa DC1
Sousa FGM 2
Miranda MC3
Silva TP 4
Sousa DCM5

Introdução: A condição crônica é uma perturbação de saúde persistente,
podendo se estender ao longo de toda vida exigindo manejo e/ou controle com o
intuito de diminuir o sofrimento e melhorar a qualidade de vida¹. Na criança, a
condição crônica, interfere no funcionamento do corpo em longo prazo, limita as
atividades, causa repercussões no crescimento e desenvolvimento, requer
assistência por profissionais de saúde, afetando o cotidiano dos membros da
família². O adoecimento da criança é algo doloroso e angustiante para seus
familiares, pelo papel que desempenha no mundo da família, representando o
futuro, a concretização de sonhos e anseios dos pais; destacando-se que no
ambiente hospitalar, quem permanece junto ao filho durante todo o período de
internação, ou quem mais visita é a mãe. Para a mãe, o adoecimento de um filho
é acompanhado de intensa rotina e muitos cuidados. Esse contexto se encerra
como um fato carregado de sentimentos ambivalentes em relação a si mesma e à
criança, interferindo, assim, de maneira significativa, em suas experiências.
Acredita-se que por isso possuem formas diferentes de lidar com a doença e com
os cuidados com o filho, apresentando estratégias de enfrentamento (coping)
também diferentes. Enfrentamento corresponde aos esforços cognitivos e
1
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comportamentais utilizados pela mãe para lidar com as demandas necessárias
para cuidar do filho com condição crônica, cujo objetivo é reduzir, eliminar ou
manejar as situações decorrentes da doença. Refletindo acerca destas questões
pergunta-se: Quais os modos de enfrentamento da mãe ao cuidar do filho com
condição crônica? Objetivos: classificar os modos de enfrentamento materno
segundo os fatores da Escala de Modos de Enfrentamento. Metodologia: Estudo
exploratório, transversal e descritivo apoiado no método quantitativo de pesquisa.
População de 59 mães e uma cuidadora (avó) de crianças com condições
crônicas em tratamento nos âmbitos hospitalar e ambulatorial no período de
agosto a outubro de 2010. Duas das mães possuíam dois filhos com a mesma
patologia, totalizando assim, 62 crianças. Estudo desenvolvido no serviço de
internação pediátrica do

Hospital Universitário

Unidade

Materno Infantil

(HUUMI/UFMA), no serviço ambulatorial da Clínica Escola Santa Edwiges da
Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE) e em casas de apoio a
famílias de pacientes em tratamento no Hospital do Aparelho Locomotor
(SARAH). Todos os serviços em São Luís capital do Maranhão. Utilizado o
instrumento de coleta de dados: Escala de Modo de Enfrentamento de Problemas
– EMEP que contem 45 itens distribuídos em 4 fatores. Fator 1 (Enfrentamento
Focalizado no Problema e Pensamento Positivo) contendo 18 itens; Fator 2
(Enfrentamento

Focalizado

na

Emoção)

contendo

15

itens;

Fator

3

(Enfrentamento Focalizado nas Práticas Religiosas/ Pensamento Fantasioso)
contendo 7 itens; Fator 4 (Enfrentamento Focalizado na Busca de Suporte Social)
contendo 5 tens. As respostas são dadas em escala Likert de cinco pontos com
as possibilidades de respostas: Eu nunca faço isso (1 ponto); Eu faço isso um
pouco (2 pontos); Eu faço isso às vezes (3 pontos); Eu faço muito isso (4 pontos);
Eu faço isso sempre (5 pontos). Os escores variam de 1 a 5 e os mais elevados
indicam maior utilização de determinada estratégia de enfrentamento. Desse
modo, o escore representa um apanhado sobre quais respostas estão sendo
utilizadas para enfrentamento. A coleta dos dados foi iniciada após a aprovação
do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
Universitário Presidente Dutra – HUUPD/UFMA sob parecer de número 192/10,
respeitando determinações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde
(BRASIL, 1996). As entrevistadas foram esclarecidas dos objetivos e da

2078

metodologia do estudo, e assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido em duas vias, assegurando-se o direito de acesso aos dados e a
garantia de abandono por parte do sujeito, sem nenhum dano às mesmas. Foram
considerados também os aspectos que dizem respeito ao anonimato dos
participantes. Para aplicação do instrumento realizou-se entrevista individual, em
local calmo, sem participação de outros membros da família. Após orientações
sobre preenchimento do questionário, a pesquisadora procedeu com aplicação
garantindo às participantes tempo necessário para respondê-lo e solucionando
dúvidas com relação às perguntas feitas, garantindo assim que fosse respondido
corretamente. Os dados foram tabulados em planilha do Excel. Cada sujeito foi
inserido na planilha com sua respectiva resposta para cada item do instrumento.
A partir das pontuações dadas a cada item pelo sujeito, foi possível determinar se
o item era mais ou menos utilizado quando comparado as outras respostas dos
outros sujeitos. Ressalta-se que a presente investigação deriva de um projeto
financiado pela Fundação de Amparo a Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico
e Tecnológico do Maranhão – FAPEMA intitulado “O cuidado materno e
profissional à criança portadora de condição crônica” vinculado ao Departamento
de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão - UFMA e ao Grupo de
Estudo e Pesquisa na Saúde da Família, da Criança e do Adolescente –
GEPSFCA/UFMA. Resultados: Em relação Enfrentamento Focalizado no
Problema e Pensamento Positivo, dos 18 itens, todos obtiveram como respostas
mais prevalentes ‘sempre’ e ‘às vezes’. A quantidade de itens que apresentaram
‘sempre’ como resposta mais frequente foi igual a 13 que representa 72,2% dos
itens do Fator 1. Com destaque para os itens com frequências mais elevados da
resposta ‘sempre’ que foram: ‘Eu insisto e luto pelo que eu quero’ (66,7%); ‘Tento
ser uma pessoa mais forte e otimista’ (68,3%). Os outros 5 itens que representam
27,8% do Fator 1, obtiveram ‘às vezes’ como resposta mais frequente. O item
com maior destaque foi: ‘Eu tento não agir tão precipitadamente ou seguir minha
primeira ideia’ (51,7%). Destaca-se que os itens: ‘Tento ser uma pessoas mais
forte e otimista’; ‘Eu me concentro em coisas boas da minha vida’; e ‘Estou
mudando e me tornando uma pessoa mais experiente’; não apresentaram
qualquer resposta ‘nunca’, o que nos sugere que todas as mães utilizam destas
estratégias em algum nível. É possível observar que dos 15 itens referentes ao
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Enfrentamento Focalizado na Emoção, todos obtiveram como respostas mais
prevalentes ‘nunca’ ou ‘às vezes’. A quantidade de itens que apresentaram
‘nunca’ como resposta mais frequente foi igual a 10 que representa 66,7% dos
itens do Fator 2. Com destaque para as questões com índices mais elevados da
resposta ‘nunca’ que foram: ‘Desconto em outras pessoas’ (76,7%); ‘Eu culpo os
outros’ (80%). O item 13 (Desconto em outras pessoas), além da grande
frequência de resposta ‘nunca’, não obteve nenhuma resposta ‘sempre’
denotando não ser uma estratégia tão utilizada quanto as outras do Fator 2.
Enfrentamento Focalizado em Práticas Religiosas ou Pensamento Fantasioso foi
bastante utilizado. Seis dos sete itens (85,7% dos itens) tiveram a resposta
‘sempre’ com maior frequência de escolha. Apenas para o item 27 - ‘Tento
esquecer o problema todo’ ‘às vezes’ foi a resposta com maior frequência
correspondendo a 35%, sendo, no entanto, superior a ‘sempre’ com 25% das
respostas desse item. Podem ser destacados pelos altos valores de frequência
em ‘sempre’ os itens: ‘Eu rezo/oro’ (70%); ‘Eu sonho ou imagino um tempo melhor
do que este que estou’ (75%). Para o item 26, observou-se ainda que não houve
resposta ‘nunca’ e nem resposta ‘um pouco’, denotando ser estratégia ainda mais
utilizada que as outras do Fator 3. Observou-se que sonhar com um tempo
melhor que o atual (item 26) e apegar-se a fé para superar a situação, são as
estratégias mais utilizadas do Fator 3. O Fator 4 é bastante utilizado pelas mães
porque apresentou elevados percentuais de escolha em ‘às vezes’ e ‘sempre’ em
todos os itens. Destaca-se que dentre os cinco itens aquele com maior percentual
na resposta ‘sempre’ foi ‘Converso com alguém para obter informações sobre a
situação’ com 48,4%. Conclusões: O estresse se faz presente na vida das
pessoas que passam por problemas de saúde e também nas de seus familiares.
A aplicação da EMEP tornou possível relacionar os modos de enfrentamento
utilizados pelas mães/cuidadora frente ao cuidado da criança com condição
crônica de maneira que o modo mais utilizado foi o Enfrentamento Focalizado nas
Práticas Religiosas ou Pensamento Fantasioso (Fator 3). Permanecendo o
Enfrentamento Focalizado na Busca de Suporte Social (Fator 4) e o
Enfrentamento Focalizado no Problema e Pensamento Positivo (Fator 1) como,
respectivamente, segundo e terceiro modos de enfrentamento mais utilizados. O
fator com baixas evidências de utilização foi o Enfrentamento Focalizado na
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Emoção (Fator 2). Os modos de enfrentamento utilizados são individuais e
passíveis de mudança de acordo com as oscilações sofridas pela situação, não é
possível julgá-los como melhor ou pior modo de enfrentamento de problemas,
sendo importante respeitar a situação vivida pela mãe/cuidadora, identificar o(s)
modo(s) de enfrentamento utilizado(s) por ela e adequando a assistência para
cuidar da melhor maneira.
Descritores: Enfermagem Pediátrica, Maternidade, Doença Crônica.
Eixo

Temático:

Humanização

no

cuidado

ao

recém-nascido,

criança,

adolescente e família
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MORTALIDADE INFANTIL: COMPARAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE
ÓBITOS POR CAUSAS EVITÁVEIS NOS ANOS DE 2000 E 2010
AUTOR (ES): Mendes GS1; Cardoso KCL²; Santos ERS; Sousa EP²; Rocha Neta,
AP²

INTRODUÇÃO: A mortalidade infantil é um indicador do nível de saúde de uma
população, sintetizando as condições de bem-estar social, político e ético de uma
conformação social, sendo considerado hoje como um evento evitável e definidor
da qualidade de vida e dos serviços de saúde. A mortalidade infantil tem dois
componentes: o neonatal, que compreende os óbitos ocorridos durante os
primeiros 27 dias de vida, e o pós-neonatal, que engloba os óbitos ocorridos no
período que vai do 28º dia até o 12º mês de vida incompleto. Enquanto a primeira
está relacionada às condições da gestação, do parto e da própria integridade
física da criança, a segunda está mais associada às condições socioeconômicas
e do meio ambiente, com predomínio das doenças infecciosas¹. Algumas causas
de óbito no período neonatal são consideradas reduzíveis a partir de adequado
acompanhamento da gestação e ao parto, e as outras ainda podem ser
consideradas evitáveis por meio de diagnósticos e intervenções precoces².Em
relação ao período pós-neonatal, as principais causas de óbito são também
consideradas evitáveis e de fácil intervenção por estarem mais associadas a
condições precárias de saneamento básico e de acesso aos cuidados de saúde.
O critério de classificação das doenças e dos óbitos infantis como evitáveis ou
não, segundo o atual conhecimento médico-científico, tem como objetivo o
acompanhamento de determinadas causas que podem ser significativamente
reduzidas através de medidas quase sempre simples e de baixo custo.
OBJETIVO:Comparar a incidência de óbitos infantis no Brasil nos anos 2000 e
2010, existentes no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).
MÉTODOS: Trata-se de um estudo comparativo descritivo sobre a incidência de
óbitos infantis no Brasil nos anos de 2000 e 2010, no qual se realizou uma
pesquisa sistemática nas bases de dados do DATASUS - Departamento de

¹ - Relatora. Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão - UFMA
² - Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – UFMA
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Informática do SUS, Ministério da Saúde. Dessa forma, foram coletados dados
quanto à notificação destes óbitos por causas evitáveis nestes dois anos
disponíveis no SIM. Dentre as causas evitáveis compreendem-se as reduzíveis
por: ações de imunoprevenção, por adequada atenção á mulher no parto, por
adequada atenção ao feto e recém-nascido, por ações de diagnóstico e
tratamento adequados e as por ações de promoção à saúde vinculadas às ações
de atenção. RESULTADOS: Dados atualizados em agosto de 2011 mostram que
os casos notificados de óbitos infantis no Brasil no ano de 2002 foram de 44.178,
dos quais, 16.585 foram registrados na região Sudeste e apenas 2.895 na região
Centro-Oeste. Do total nacional de óbitos, os maiores índices foram registrados
nas categorias de causas evitáveis por adequada atenção ao RN (53%), seguidos
por adequada atenção ao parto (15%) e ações de diagnósticos e tratamento
adequado (15%), os menores índices foram registrados por ações de promoção
vinculadas a ações de saúde (13%) e por ações de imunização (0%). No ano de
2010 observa-se que houve uma queda na taxa de mortalidade infantil, atingindo
24.084 no país. As regiões com maiores registros foram a região Sudeste (8.041)
e a Nordeste (8.041), e a com menor taxa, a região Centro-Oeste (1.796). Neste
ano, os registros de óbitos infantis por causas evitáveis atingiram 50% por
adequada atenção ao RN; 12% por adequada atenção a gestante; igualando com
os 12% por ações de diagnóstico e tratamento adequado; seguida de 8% por
promoção vinculada a ações de atenção e 0% por ações de imunização. Essa
queda na taxa de mortalidade infantil em um intervalo de tempo de 10 anos (entre
2000 e 2010) vem sendo mais expressiva no componente pós-neonatal, uma vez
que este grupo é mais suscetível a ações preventivas, como as campanhas de
vacinações, os estímulos ao aleitamento materno, o enfrentamento das doenças
diarréicas e a desnutrição³. Em relação das altas taxas de mortalidade estarem
concentradas na região Sudeste em ambos os anos de comparação, deve-se
levar em consideração os problemas tanto em relação à notificação dos eventos
de óbito, principalmente entre os menores de um ano, quanto em relação à
confiabilidade dos dados, apesar da melhoria apresentada ao longo do
desenvolvimento do SIM. Essas dificuldades são decorrentes, principalmente, de
incorreções na classificação de nascido vivo, natimorto e perda fetal, da invasão
e/ou evasão de óbitos e nascimentos, além da subnotificação, sobretudo no
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interior das regiões Norte e Nordeste¹. Assim, a maioria dos dados disponíveis
sobre mortalidade infantil deriva de estimativas indiretas, que freqüentemente não
permitem avaliar tendências de curto prazo nem obter estimativas para períodos
recentes.CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo da mortalidade infantil é de suma
importância para a saúde pública visto que uma parcela significativa de
mortalidade nessa área está relacionada a causas evitáveis, que ainda se
apresentam com grande índice de ocorrência na população4. O conceito de
evitabilidade das causas, seja por razões socioeconômicas ou por políticas
públicas do setor saúde, vem sendo bastante discutido e as proposições de
classificação apresentadas têm, cada uma, vantagens e limitações, variando de
acordo com a questão e o foco. O grau de subjetividade, a fonte dos dados, o
processo de trabalho, entre outros aspectos metodológicos, variam em cada
classificação5.REFERÊNCIAS: ¹Frias PG. Análise de implantação do projeto de
redução da mortalidade infantil em dois municípios de Pernambuco com
semelhantes condições de vida [dissertação mestrado]. Recife: Centro de
Ciências da Saúde, Departamento Materno Infantil da Universidade Federal de
Pernambuco; 2001; ²Lanski S, França E, Leal MC. Mortalidade perinatal e
evitabilidade: revisão da literatura. Rev Saúde Pública, 2002; ³DRUMOND EF,
MACHADO CJ, FRANÇA E. Óbitos neonatais precoces: análise de causas
múltiplas de morte pelo método Grade of Membership. Cad Saúde Pública. 2007;
4

ROUQUAYROL MZ; ALMEIDA FILHO N. Epidemiologia e saúde. 6a ed. Rio de

Janeiro: Medsi; 2003;

5

VIDAL, ARRUDA, FRIAS, PAULO GERMANO DE,

BARRETO, FLORA MORAIS PAIS, VANDERLEI, LYGIA CARMEM MORAIS,
FELISBERTO, ERONILDO. Óbitos infantis neonatais em hospital de referência
estadual do Nordeste Brasileiro. Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., Recife, 3 (3):
281-289, jul. / set., 2003.

DESCRITORES: Mortalidade infantil. Mortalidade pós-neonatal. Saúde Pública.
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MUCOPOLISSACARIDOSE I: REVISÃO DE LITERATURA
Guimarães TA1, Lima RHS¹, Martins VA¹, Oliveira MMS¹, Azevedo PR 2

INTRODUÇÃO: A Mucopolissacaridose (MPS) é uma doença rara e hereditária
causada por erros inatos do metabolismo. Consiste na deficiência ou falta de
qualquer uma das enzimas envolvidas na degradação de mucopolissacarídeos,
substância com função lubrificante e de união entre os tecidos. Suas
manifestações clínicas e classificação variam de acordo com a enzima envolvida,
sendo divididas em seis tipos principais, que são: Síndrome de Hurler ou MPS I,
Síndrome de Hunter ou MPS II, Síndrome de Sanfilippo ou MPS III, Síndrome de
Mórquio ou MPS IV, Síndrome de Maroteaux-Lamy ou MPS VI e Síndrome de Sly
ou MPS VII. A MPS I ocorre tanto na forma ligada ao sexo quanto na recessiva
autossômica, é resultado da falta da enzima alfa iduronidase, ocasionando
acúmulo nas células do tecido conectivo de sulfato de condroitina B e sulfato de
heparan. Pode ser dividida em três subtipos: Síndrome de Hurler ou MPS I - H,
Síndrome de Hurler - Scheie ou MPS I - HS e Síndrome de Scheie ou MPS – S. O
subtipo mais grave da MPS I é a MPS I – H onde os sintomas podem ter início
nos primeiros meses de vida como: macrocefalia, hérnia umbilical e inguinal. Por
volta de 6 a 18 meses de vida outras características tornam-se mais evidentes,
como: hirsutismo, déficit de crescimento, retinite pigmentosa, macroglossia,
doença cardíaca (valvular e coronariana), alterações nos ossos (disostose
múltipla) com progressivas deformidades e dificuldades de movimentos, limitação
progressiva de todas as articulações, síndrome do túnel do carpo, hipertrofia dos
alvéolos dentários, retardo mental, entre outras. O subtipo intermediário é a MPS I
– HS, que apresenta as mesmas alterações da MPS I-H, porém seu início é mais
tardio (entre 3 e 8 anos de idade), sua evolução é mais lenta e o
comprometimento mental é mais leve. A forma mais atenuada da doença é a MPS
I – S, onde o individuo apresenta estatura e inteligência geralmente normais e o
início dos sintomas é mais tardio (por volta dos 5 anos de idade). A MPS I é
encontrada em todas as populações, com frequência de aproximadamente
1
2

Discente do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão - UFMA
Enfermeira. Professora Assistente I do Departamento de Enfermagem da UFMA
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1:100.000 na forma grave, entre 1:115.000 e 1:280.000 na forma intermediária e
aproximadamente 1:500.000 na forma menos grave da doença. No Brasil estimase que a incidência para a doença é de 1 em cada 106.000 recém-nascidos. O
diagnóstico é determinado pelos ensaios enzimáticos específicos ou, quando
conhecida, pela análise da mutação do DNA, entretanto primeiro se deve ter uma
suspeita clínica do diagnóstico pelo médico e depois a realização dos seguintes
exames: triagem urinária para erros inatos do metabolismo; dosagem de GAGs
(glicosaminoglicanos) na urina; raio X de esqueleto; polissonografia; avaliações
cardíaca e oftalmológica e outras necessárias após estes resultados. O
tratamento da MSP I pode ser classificado em sintomático e casual. O primeiro
oferece alívio a sintomas específicos e melhora a qualidade de vida dos
indivíduos afetados e de seus familiares. O segundo é o casual, onde algumas
terapias oferecem esperanças de impedir ou deter algumas manifestações da
doença e sua progressão geral corrigindo a deficiência de á-Liduronidase. É
importante salientar que ainda não foi descoberto um tratamento específico para
essa patologia, porém, existem atualmente várias pesquisas que englobam
diversos meios de amenizar a doença, todos experimentais, como transplante de
medula óssea, antibiótico, uso de inibidores da síntese dos gangliosídeos,
inibidores da síntese de mucopolissacarídeos, terapia de reposição enzimática e
terapia

gênica.

OBJETIVO:

Fazer

um

levantamento

de

dados

sobre

mucopolissacaridose I - H ou Síndrome de Hurler. METODOLOGIA: Trata-se de
uma pesquisa bibliográfica realizada por meio de uma busca eletrônica nos
bancos de dados MEDLINE e SCIELO, onde foram selecionados artigos e
manuais em língua portuguesa publicados entre os anos de 2002 a 2011. Os
descritores utilizados foram: mucopolissacaridose, Síndrome de Hurler e
mucopolissacaridose I. RESULTADOS: De acordo com a literatura consultada foi
observado que por apresentar um caráter multisistêmico, o paciente com
diagnóstico de MPS deve preferencialmente contar com o acompanhamento de
uma equipe multidisciplinar para que se possa prevenir e diagnosticar
precocemente possíveis complicações. É necessário um acompanhamento
adequado às necessidades que a doença impõe por parte da ação conjunta de
todos os profissionais. O tratamento dar-se por medidas paliativas, onde se pode
melhorar a qualidade de vida do portador e oferecer apoio à família. Diversas
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estratégias terapêuticas oferecem esperança de evitar ou deter algumas
manifestações da doença e a progressão geral da mesma corrigindo a deficiência
de a-L-iduronidase. Algumas estão em uso no momento (transplante da medula
óssea), algumas estão no final da pesquisa clínica como a terapia de reposição
enzimática e outras estão apenas na fase inicial de pesquisa (terapia gênica). Em
particular a Enfermagem atua no acompanhamento diário e integral, realizando
massagem de conforto, proporcionando conforto e segurança; agindo na
prevenção de acidentes/agravos; avaliando o padrão de sono; orientando e
supervisionando os cuidados com a higiene oral; realizando exame físico dando
ênfase ao neurológico, com o objetivo de identificar problemas precocemente e
auxiliar nos exercícios respiratórios, entre diversas outras ações que possam
proporcionar a esse individuo um alivio dos sintomas e uma melhor qualidade de
vida. CONCLUSÃO: Os trabalhos acerca desse assunto são escassos, mas
sabe-se que existem pacientes acometidos de diversas consequências dessa
alteração metabólica e, portanto, torna-se imprescindível a realização de mais
pesquisas sobre o assunto, a fim de fornecer uma visão mais ampla a respeito da
doença aos profissionais que lidam com tais pacientes. Percebemos que é de
fundamental importância a participação da enfermagem nos cuidados ao paciente
com MPS I – H, que, juntamente com os demais profissionais da equipe, devem
atuar tanto de forma preventiva como paliativa, sendo sempre importante orientar
os pacientes e familiares sobre as manifestações e o tratamento. Salienta-se a
necessidade de uma assistência de qualidade para prevenir possíveis
complicações, onde os cuidados de enfermagem devem compreender também a
busca

permanente

por

informações

complementares.
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NEONATOS

COM

POTENCIALIDADES

PARA

APRESENTAR

NECESSIDADES ESPECIAIS DE SAÚDE EM UMA MATERNIDADE
MUNICIPAL DE BAIXA COMPLEXIDADE DO SUS – PERÍODO 20012007
Autores: Parreira, A.C.; Cabral, I.E.; Rodrigues, E.C.
Introdução: No Brasil dos anos 2000 houve uma ampliação do número de leitos
de terapia intensiva neonatal para reduzir o impacto do componente neonatal nas
altas taxas de mortalidade infantil. No entanto, junto a esse aumento de sobrevida
dos neonatos, convive-se com as questões relativas ao aumento da morbidade,
resultando no aparecimento de crianças com risco aumentado para um
comprometimento físico crônico de desenvolvimento, estado comportamental e
emocional e que também requerem saúde e serviços relacionados de um tipo ou
a quantidade além do que exigidos pelas crianças em geral, apresentando assim,
demandas de cuidados específicos, tipificadas como habituais modificados,
medicamentosos, tecnológicos e de desenvolvimento, ou a soma de todas elas¹,
tornando-se crianças frágeis que são frágeis e denominadas na literatura
internacional por Children With Special Health Care Needs (CSHCN)² e no Brasil,
Crianças com Necessidades Especiais de Saúde (CRIANES)³. Entretanto, pouco
se sabe sobre a magnitude do processo terapêutico sobre a vida dos neonatos
assistidos em ambiente de terapia intensiva, e o preenchimento dessa lacuna é
uma responsabilidade social para que se trace estratégias de intervenção
cuidativa e educativa direcionada as famílias. A questão de pesquisa - Quais são
as necessidades especiais de saúde de neonatos internados em terapia intensiva
neonatal de uma Maternidade Municipal do Rio de Janeiro, no período de 20012007? - teve por objetivos a) identificar entre os neonatos internados na UTIn
aqueles com potencial para desenvolver necessidades especiais de saúde; b)
determinar os fatores determinantes da produção de necessidades especiais
entre os neonatos internados na UTIN de uma Maternidade do Rio de Janeiro, no
período de 2001-2007. Método: Após a aprovação do estudo pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Prefeitura do Rio de Janeiro (Protocolo 02A/2010), realizouse um estudo quantitativo, descritivo retrospectivo, tendo como fontes de dados
os registros em livros e prontuários de neonatos internados na Unidade de

2089

Terapia Intensiva Neonatal de uma maternidade do Município do Rio de Janeiro
localizado na área programática (AP) 3.3, entre 2001-2007. Aplicou-se um
formulário para definição da amostra não probabilística intencional e outro com as
variáveis relativas ao neonato, a mãe, sociodemograficas e ao processo
terapêutico. Os dados foram inseridos e analisados no EPI INFO 6.04.
Resultados: Do universo de 1206 de neonatos internados, 895 constituíram a
população alvo, por ter sobrevivido, sendo então, delimitada uma amostra de 341,
por terem preenchido os critérios de inclusão no estudo, que foram de internação
por 7 dias ou mais e/ou reinternação ainda no período neonatal. Essa amostra
sinaliza que 38,1% dos recém nascidos sobreviventes têm potencial para
desenvolver necessidades especiais de saúde, e por esse motivo, seus
prontuários foram selecionados e analisados. No curso de quatro meses
obtiveram-se dados de 152 prontuários. Os resultados parciais não demonstram
diferença significativa entre os sexos, apontam que a maioria nasceu de parto
normal (64,5%). Entre as intercorrências no nascer (82,9%), predominou o
desconforto respiratório (34,9%), refletindo os 61,1% que apresentaram
dificuldade na adaptação extra uterina no primeiro minuto de vida, variando de
moderada à grave, permanecendo em sofrimento pouco menos da metade
desses (25,7%). Para reverter o quadro, 79,6% necessitaram de algum tipo de
reanimação, destacando o tubo orotraqueal (39,1%). As causas adquiridas foram
mais prevalentes do que as congênitas entre os diagnósticos que motivaram a
internação na unidade de terapia intensiva neonatal, havendo uma prevalência
das causas perinatais (prematuridade) que se somaram a pneumonia, a síndrome
do desconforto respiratório. Dentre as causas congênitas, a Síndrome do
Desconforto Respiratório merece destaque por ser diagnosticado em 49,3% dos
recém nascidos. As terapias medicamentosas mais utilizadas foram antibióticos
do tipo penicilina e aminoglicosídeo (94,7%), cujo o uso pode resultar em neuro,
nefro e ototoxicidade; surfactante (50,8%) e catecolaminas (38,9%), os quais têm
como

efeitos

adversos,

hipertensão

arterial

severa

com

hemorragia

intraventricular. Durante a internação, a fim de diagnosticar, tratar ou alimentar,
foram usados alguns dispositivos invasivos como a oxigenoterapia, aspiração de
vias aéreas superiores e inferiores, drenagem torácica, alimentação por via
parenteral (83,7%) e orogástrica (89,5%). Para função renal, 5,8% utilizaram
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sonda vesical de demora por tempo variando de 1 a 24 dias. A totalidade dos
neonatos permaneceu com acesso venoso periférico, mesmo quando presente
algum outro tipo de dispositivo, como flebotomia (2%), PICC (19,1%), cateterismo
umbilical (43,4%) e punção de jugular (0,7%). Ainda outros procedimentos foram
utilizados, como verificação de glicemia capilar (82,4%), punção arterial (62,5%),
swab nasal e retal (8%), punção lombar (2,8%), receberam transfusão sanguínea
(52,6%), realizaram cirurgias (1,3%) e broncoscopia (1,3%). As mães eram em
sua maioria solteiras (77,6%), ensino fundamental incompleto (37,5%), gestação
de risco decorrente dos extremos de idade – menores de 19 anos ou maiores de
35 anos - (38,3%). O pré natal foi realizado em sua maioria, no entanto sem
atender a recomendação mínima de consultas, o que as deixaram mais
susceptíveis às precárias condições de parto e nascimento do neonato.
Conclusão: A partir, dos dados expostos, podemos associar que as causas
adquiridas como motivo de internação do neonato na Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal (UTIn) foi determinada pelas condições maternas, de parto e
nascimento. A exposição a procedimentos invasivos dolorosos, terapêuticos e/ou
diagnósticos, aliados ao longo período de internação resultaram na produção de
necessidades especiais de saúde, as quais demandam cuidados complexos e
contínuos e assistência no follow-up por diferentes profissionais, muito além do
que é exigido pelos neonatos em geral.
Referências:
1 - Cabral IE, Silva JJ, Zillmann DO, Moraes JR, Rodrigues ECl. A criança
egressa da terapia intensiva na luta pela sobrevida. Rev. bras. enferm. 2004;
57(1): 35-39.
3 - Cabral IE. Aliança de saberes no cuidado e estimulação da criança-bebê:
concepções de estudantes e mães no espaço acadêmico de enfermagem. Rio de
Janeiro: Editora da Escola de Enfermagem Anna Nery; 1999
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NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS ADOLESCENTES ACERCA DAS
DST`S E MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

Silva Neto BM¹, Pereira JFG¹, Sousa TAV¹, Queiroga RMA¹, Magalhães MJS².

Introdução: nos últimos anos, os estudos que abordam as questões relacionadas
com os adolescentes vêem a ocupar um lugar de relevo por mais diversos
campos de conhecimento, principalmente em educação e saúde, ressalvando a
especial atenção a saúde sexual e reprodutiva e a sexualidade dos mesmos. As
doenças sexualmente transmissíveis (DST) podem representar um sério impacto
na saúde dos adolescentes, dadas as suas consequências. A AIDS é um dos
mais graves problemas de saúde pública atuais e uma importante forma de
prevenção reside no conhecimento, por parte da população, das formas de
transmissão da doença. Desta forma houve uma preocupação muito maior nas
últimas décadas em termos de incrementar estratégias de luta contra estas
patologias, enfatizando cuidados especiais, sobretudo no que se refere à
sexualidade deste grupo em questão. Pois estes constituem um grupo de risco
crescente para doenças sexualmente transmissíveis (DST), incluindo a infecção
pelo HIV. Objetivo: Avaliar o conhecimento de adolescentes de uma escola
pública do município de Caxias-MA, sobre métodos contraceptivos e doenças
sexualmente transmissíveis (DST). Método: o presente estudo foi realizado no
município de Caxias-MA, em uma escola pública estadual localizada no perímetro
urbano da cidade.

Trata-se de um estudo quantitativo, do tipo descritivo,

realizado com 100 adolescentes que se encontravam na faixa etária de 14 a 17
anos e que participaram de um projeto de extensão sobre sexualidade realizado
pelos acadêmicos da Universidade Estadual do Maranhão. No presente estudo
utilizou-se um questionário validado, autoaplicável com perguntas sobre os dados
sociodemográficos e questões de múltipla escolha contendo perguntas gerais
sobre sexualidade, métodos contraceptivos e DST. Os dados coletados na
pesquisa foram categorizados, digitados, os quais foram organizados em forma
de gráficos e tabelas para análise e discussão. O projeto foi submetido à
apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade Integral Diferencial
(FACID) com aprovação do Comitê sob número do protocolo 004/11 e o
1. Graduandos em Enfermagem da Universidade Estadual do Maranhão
2. Profª. Esp. Efetivo da Universidade Estadual do Maranhão
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consentimento dos sujeitos do estudo foram iniciados os levantamentos de dados,
em que cada participante e os pais ou responsáveis assinaram um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da resolução n°
196/96 do Conselho Nacional de Saúde, para formalizar sua concordância com a
pesquisa.

Resultados:

Em

relação

ao

perfil

sócio

demográfico

após

sistematização das informações, verificou-se que do total de participantes da
pesquisa 59% pertence ao sexo feminino e 41% ao masculino, a idade variou
entre 14 e 17 anos, com média de 15.7, moda e mediana de 16 anos. Com
relação à renda familiar 53% recebem de 1 a 2 salários mínimos. Dos 100 que
responderam se já tinham tido relações sexuais, 33% disseram que sim onde se
constatou que a maioria das mulheres o fez nos 15 anos enquanto que a maioria
dos homens o fez nos 14 anos observando assim a precocidade da iniciação
sexual principalmente referente ao sexo masculino. No que se refere a
relacionamento atual 59% estão sem relação com ninguém, com isso explica-se
a questão de que 67% da população estudada nunca iniciou sua vida sexual
mostrando assim uma estreita relação entre início da vida sexual e um
relacionamento estável. Com relação ao grau de conhecimento sobre DST’s do
total de participantes da pesquisa 99% responderam que estas são doenças que
se contraem principalmente pelo sexo. Entre as DST’s citadas a AIDS foi a que se
mostrou mais conhecida entre todas as demais (84%), seguida da Gonorréia
(77%) e sífilis (73%). Embora o número de adolescentes que evidenciaram algum
nível de conhecimento sobre DST tenha sido significativo, preocupou-se com o
desconhecimento destes sobre doenças como candidíase, a tricomaníase, o
cancro mole e o condiloma acuminado (Papiloma Vírus Humano/HPV). No que se
refere a formas de contágio das DST’s verificou-se que os participantes
declararam que o uso de drogas e as transfusões de sangue são as principais
formas de contágio, com porcentagens de 79% e 76% respectivamente. Outro
ponto importante a ser mencionado foi que 68% dos adolescentes afirmaram que
a forma de contágio para estas doenças é a transmissão vertical (da mãe para o
feto) e uma relação entre heterossexuais, ocupando estes a terceira posição com
porcentagem de 68%. Quanto à prevenção das DST’s observa-se que quase
todos os adolescentes afirmaram conhecer algum tipo de método de prevenção,
sendo que o preservativo masculino é o mais conhecido (95%), seguido do uso de
1. Graduandos em Enfermagem da Universidade Estadual do Maranhão
2. Profª. Esp. Efetivo da Universidade Estadual do Maranhão
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seringas descartáveis (54%). Chama a atenção o fato de 31% dos adolescentes
acreditarem que os relacionamentos monogâmicos são formas de se protegerem
contra essas doenças. Dentre os métodos contraceptivos enumerados no
questionário o preservativo masculino foi o mais conhecido por parte dos
adolescentes (89%) seguido da pílula anticoncepcional que adquiriu a segunda
posição com porcentagem de 83%. Esse fato leva-nos a considerar que houve a
preocupação tanto com a gravidez indesejada quanto com as DST’s. Segundo
eles, a principal fonte de informação são as palestras (83%) sobre esta temática.
Seguida da escola com porcentagem de 75%. Este resultado confirma a
importância da escola como cenário privilegiado de acolhimento contínuo de
adolescentes e jovens, e enquanto espaço para o compartilhamento de decisões
e responsabilidades com as demais instâncias sociais envolvidas na efetivação
das estratégias articuladas de redução da vulnerabilidade de adolescentes. As
demais fontes de informação apontadas pelos adolescentes são os meios de
comunicação de massa (TV= 52%), os amigos (33%) e a família (41%).
Conclusão: observou-se desta forma que os adolescentes possuem um
conhecimento satisfatório sobre diversos métodos contraceptivos e doenças
sexualmente transmissíveis. Com isso estas informações servirão e servem para
nortear as nossas ações educativas e reforçar nossa convicção sobre a
importância da orientação sexual na escola, e a conduta de pesquisar e intervir,
enquanto metodologia para atender a ampliação dos canais de percepção e
comunicação, para possibilitar a compreensão das distintas realidades com as
quais se entrou em contato. No sentido de acolher este adolescente, ajudá-lo a se
apropriar do conhecimento, promover mudanças em seu comportamento,
encontramos no ambiente escolar o campo adequado para esta finalidade. Desta
forma, as pesquisas subsidiam as ações para vencer as barreiras, ajudando a
mostrar que, para ensinar adolescentes, é preciso transformar espectadores, nem
sempre muito interessados, em atores que entendam e direcionem, de forma
consciente, a sua história sexual-afetiva. Referencias: BRETAS, José Roberto da
Silva; OHARA, Conceição Vieira da Silva; JARDIM, Dulcilene Pereira e MUROYA,
Renata
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O AUTO-CONCEITO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA
Pereira, EF1
Melo, FT2
Tacla, MTGM3

Introdução: De maneira geral, a gestação na adolescência é um assunto que
rodeia todas as classes sociais e envolve a participação de vários atores sociais
como pais, mães, professores, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, dentre
outros. A gravidez por si só é um fenômeno biológico esplêndido que para um
bom desenvolvimento, depende de aspectos econômicos, familiares, emocionais,
espirituais, ou seja, uma condição biopsicossociocultural estável(1). A fase de
transição entre o estágio infantil e o estágio adulto do ser humano é descrita como
adolescência, que por sua vez é relacionada a comportamento de risco, descrita
muitas vezes pelos pais como uma fase crítica do desenvolvimento. O termo
adolescente refere-se à maturação psicológica do individuo e puberdade ao ponto
em que a reprodução se torna possível. Esta fase do desenvolvimento humano é
reconhecida também como a fase de descobertas e escolhas. Descoberta do ser
homem e mulher, e, entre tantas outras a descoberta da sexualidade(2). A vivência
da sexualidade é uma das características relacionada ao desenvolvimento
humano,

sendo

entendida

como

suas

preferências,

predisposições

ou

experiências sexuais, na descoberta de sua identidade e atividade sexual num
determinado período de sua existência, onde a sua vivência não se limita apenas
a reprodução, mas também ao prazer. Com o passar dos anos tem-se observado
o crescimento dos casos de gravidez na adolescência e a diminuição da faixa
etária em que as meninas engravidam. Esta condição permeia as três classes
econômicas brasileiras, sendo mais incidente na classe menos favorecida(3). Em
muitos países, a gravidez neste grupo populacional vem sendo considerada
problema de saúde pública, uma vez que pode acarretar complicações obstétricas
com repercussão para o binômio, e concorrerá nos próximos anos no ranking das
1
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Enfermeira Residente em Saúde da Criança – Universidade Estadual de Londrina
3
Doutora em Enfermagem. Professor Adjunto do Departamento de Enfermagem da
Universidade Estadual de Londrina –UEL - Área Saúde da Criança
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comorbidades mais prevalentes, com hipertensão arterial, diabetes mellitus e
câncer de pele(4). A evolução da gestação na adolescência oportuniza as mães
maior ocorrência de anemia materna, doença hipertensiva especifica da gestação,
desproporção céfalo-pelvica, infecção urinária, prematuridade, placenta prévia,
baixo peso ao nascer, sofrimento fetal agudo, complicações do parto e puerpério.
Pode levar ainda ao desequilíbrio entre as razões mentais e econômicas, ou seja,
o risco gestacional não está relacionado apenas ao fator idade, mas também à
falta de condições adequadas para o acompanhamento da gravidez, como a
dificuldade de acesso aos serviços de saúde, a desinformação, a nutrição
deficiente e condição econômica instável, sendo que a maior parcela dessas
jovens são dependentes dos pais e responsáveis(1). Dentre as repercussões que
a gestação precoce pode trazer ao indivíduo podemos mencionar a dificuldade de
aceitação encontrada no ambiente familiar, que pode levar à discórdia, seguida da
auto aceitação pelo adolescente(1). Podemos observar que a gestação, embora
não planejada pode ser uma etapa tranquila da vida da adolescente, desde que
ela receba todas as informações e o tratamento adequado. Convém enfatizar que
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no Artigo 7º do Capítulo I,
determina que “A criança e o adolescente têm direito a proteção e à saúde,
mediante a efetividade de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e
o desenvolvimento sadio harmonioso, em condições dignas de existência”. A
prevenção da gestação na adolescência deve ser encarada como uma tarefa de
todas as pessoas que se preocupam de fato com a saúde da população brasileira,
visto que esta situação está presente em todas as classes sociais de norte a sul
de nosso país. Temos observado que muitos estudos de nível nacional mostram
que cada vez mais cedo tem ocorrido a sexarca e, paralelamente, o número de
adolescentes grávidas no Brasil tem aumentado significativamente. Objetivo: O
presente trabalho teve como objetivo identificar os sentimentos e o conhecimento
dos adolescentes escolares em relação à gestação precoce e indesejada.
Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo de abordagem qualitativa,
realizado numa escola pública de ensino fundamental e médio localizado na zona
oeste da cidade de Londrina- PR. Participaram 10 adolescentes, de ambos os
sexos, na faixa etária de 15 a 17 anos. Foi utilizado como critério de inclusão o
interesse espontâneo em participar da pesquisa e a apresentação do termo de
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consentimento assinado por ele e pelo responsável em duas vias. A partir de uma
breve exposição sobre a pesquisa em todas as salas de aula da faixa etária de
interesse, os adolescentes se apresentaram voluntariamente para participar do
trabalho. As entrevistas foram realizadas no próprio colégio em local reservado. O
projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
Envolvendo Seres Humanos da Universidade Estadual de Londrina sob o Parecer
n° 072/2011, como exige a resolução 196/96 do Conse lho Nacional de
Saúde/Ministério da Saúde. Os dados foram obtidos durante o mês de maio de
2011, por meio de entrevista semi-estruturada contendo 10 perguntas abertas que
foram gravadas em mídia digital e transcritas para posterior análise. Os dados
levantados nas entrevistas foram analisados a partir da proposta de análise de
conteúdo(5). Resultados: Participaram da pesquisa 10 adolescentes, cinco do
sexo feminino e cinco do sexo masculino, moradores da zona oeste de LondrinaPR. Nenhum dos entrevistados tinha filhos. A média de idade do grupo foi de 16
anos. Em relação à sexarca ela ocorreu em média aos 15 anos, faixa etária
semelhante à encontrada em outros estudos(4). Após a análise das entrevistas, os
resultados foram agrupados nas categorias: 1- a gravidez na adolescência como
interrupção do ciclo social; 2- antecipação da vida adulta; 3- postergar o início da
vida sexual como estratégia de prevenção da gravidez precoce e indesejada.
Dentre tantos vieses que a gestação precoce traz ao adolescente, temos os
comprometimentos

sociais como a interrupção do ciclo escolar regular,

componentes da categoria 1, que traz sérios prejuízos aos adolescentes pois,
quando não estão na escola ocupam este tempo com outras atividades como
exemplo, o trabalho informal e até a criminalidade. A antecipação da fase adulta
componente da categoria 2, identificada nas falas dos adolescentes refere-se ao
matrimônio e ao emprego rentável como um símbolo de responsabilidade para
começar, constituir uma família. Postergar a primeira relação sexual como
estratégia para a prevenção da gravidez indesejada, refere-se, maturidade,
responsabilidade e, segurança em sentir-se pronto para uma nova etapa da vida,
ser um adolescente sexualmente ativo. Conclusão: Os adolescentes de hoje tem
muita informação acessível sobre a sexualidade, mas necessitam de uma
conversa franca e direta sobre o assunto seja no ambiente familiar ou escolar.
Todos os profissionais que convivem com os adolescentes devem se inserir como
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participantes do desenvolvimento de políticas e programas de prevenção da
gravidez precoce, pois dessa maneira estarão contribuindo positivamente para a
qualidade de vida da juventude brasileira.
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O BRINCAR COMO RECURSO TERAPÊUTICO NA CONSTRUÇÃO
DO CUIDADO NA CRIANÇA COM AUTISMO
Chaves FL¹, Lima RLR¹, Ferreira NBA², Rocha PC³

Introdução “Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Abrange mais que um
momento de atenção, de zelo e desvelo, representa uma atitude de ocupação,
preocupação responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro” (BOFF,
2004). Nesse contexto a Enfermagem, entendida como ciência e arte do cuidar,
demanda mais que um fazer somente, antes uma forma implicada de fazer, uma
atitude em relação ao outro. O cuidado deve se dar de modo científico e
profissional, deve ser adquirido nos processos de formação. O cuidado é
principalmente e antes de tudo uma relação, de quem é cuidado e também de
quem cuida, daí a importância de refletir sobre o cuidado e suas atualizações pela
formação. No campo da saúde mental infantil para produzir cuidado é necessário
perceber que o brincar é a linguagem própria da criança. "O brincar é um espaço
de apropriação e constituição pelas crianças de conhecimentos, habilidades no
âmbito da linguagem, da cognição dos valores e da sociabilidade" (SANTOS,
2011). Para Winnicott (1975) “brincar é fazer”. Segundo o autor a brincadeira é
universal, é saudável; o brincar facilita o crescimento e, portanto a saúde;o brincar
conduz aos relacionamentos grupais e pode ser uma forma de comunicação.
Emerge no contexto da saúde mental infantil aprender a cuidar-brincar com
crianças com autismo, dada suas singularidades, na desordem que as afetam no
campo da comunicação, do estabelecimento de relacionamentos e de produção
de respostas apropriadas ao meio que as rodeiam.

Entende-se por autismo

infantil, um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes da idade de
03 anos, e apresentando uma perturbação característica do funcionamento em
cada um dos três domínio seguintes: interações sociais, comunicação,
comportamento focalizado e repetitivo (CID-10 apud Santos, 2011). Para Santos
(2011) a brincadeira com as crianças com autismo pode facilitar a interação
social, trabalhar a atenção, habilidades, explorar sentimentos, solucionar
problemas, desenvolver causa e efeito, e estimular a criatividade, é no ato de
brincar que a criança com autismo
__________________________
1
Acadêmica do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão, Campus Imperatriz.
² Psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil- CAPSij, Imperatriz- MA.
³ Enfermeira, professora do Curso de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão, Campus
Imperatriz.
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expressa seu entendimento de mundo e libera sentimentos ao manipular o
brinquedo, tendo estimulada a percepção do mundo e da comunicação, quanto
com a preocupação do cuidador em fornecer elementos culturais de forma que
contribuam para seu desenvolvimento como sujeito histórico e real. No campo das
políticas públicas de saúde mental infantil o espaço-lugar de cuidado destinado às
crianças e adolescentes com sofrimento mental são os Centros de Atenção
Psicossocial Infanto Juvenis (CAPS ij). "A brinquedoteca é um espaço preparado
para estimular a exploração lúdica,onde a criança brinca livremente,descobre
coisas novas, supera desafios,toma decisões,desenvolve e exercita suas
capacidades-motoras,emocionais,cognitivas e interativas." (UNESCO, 2003).
Objetivos Compreender a partir de relato de caso a importância do brincar como
recurso terapêutico na construção do cuidado a criança com autismo.
Metodologia Relato de caso, estudo descritivo com abordagem qualitativa,
realizado no CAPS ij da cidade de Imperatriz com criança com autismo. Foram
realizadas pesquisas bibliográficas em artigos e livros e observação participante
da criança no período de março a abril de 2011 no espaço da brinquedoteca pela
brinquedista e psicóloga do CAPSij. Caso e Discussão R.R.P., 02 anos e 08
meses, encontra-se em acompanhamento no CAPS ij desde março de 2011, com
atendimento semanal para diagnóstico psicológico. A criança foi encaminhada
com diagnóstico de autismo, dado por um neuropediatra de Imperatriz- MA. No
período, mãe relata que a família encontrava-se muito abalada, diante do
diagnóstico médico. Foi enfocado o processo de avaliação, a relevância de ter
outros profissionais envolvidos no processo e a relevância da participação da
família durante este período. No início do mês de março de 2011 foi realizada a
triagem e anamnese da criança. Na oportunidade a mãe e a babá acompanhavam
o menino. É segundo filho de uma família de dois filhos. Já freqüenta escola no
turno vespertino. A mãe trabalha fora, junto com o pai, ficando a criança aos
cuidados da babá. No primeiro encontro foi possível observar no menino
comportamento de inquietação motora, além do esperado para sua faixa etária,
irritabilidade, atraso na fala, emissão de sons estranhos e uma resistência em
estabelecer contato com pessoas. Mãe pontuou que já havia feito consultas com
o otorrinolaringologista, fonoaudióloga e exames audiométricos não tendo
encontrado nenhuma alteração auditiva que justificasse o atraso na fala na
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criança. Não houve nenhuma alteração preocupante durante gestação e parto,
sendo o desenvolvimento do filho dentro dos padrões da normalidade. No dia 04
de março a criança foi atendida na brinquedoteca sem acompanhante. A
avaliação foi realizada com auxilio da brinquedista. Durante o atendimento
observou-se que a criança se comportava como se fosse surda, mesmo com
estímulo sonoro alto. Não respondia aos comandos, quando apontava-se para um
objeto o menino ignorava totalmente, não seguia com os olhos aos comandos.
Para brincar escolheu vários carrinhos de tamanhos variados, organizando-os em
fileiras por tamanhos, enquanto emitia sons não inteligíveis. As tentativas de
estabelecer contato olho a olho com o menino não tiveram sucesso.
Posteriormente a mãe foi atendida e orientada estimular a criança a estabelecer
contato visual, o toque, abraço, como também a socialização e a comunicação,
além de procurar a fonoaudióloga para realização de terapia. Em 10 de março foi
realizada Encontro de Pais Coeducadores, quando foi enfocando as intervenções
psicoeducativas com crianças e adolescentes com Espectro Autismo. A mãe
compareceu e confessou que encontrava-se confusa diante da situação. Era difícil
para ela, pois se tratava de seu filho. Em 11 de março a criança foi atendida junto
com outra criança da mesma faixa etária. Apresentou menos resistência para
entrar na sala. Durante a sessão observou-se que o menino ignorou totalmente a
presença dela na sala. Novamente se interessou por carrinhos, colocando-os em
fileiras e emitindo sons estranhos com a boca. Posteriormente se interessou por
brincar com um labirinto e os blocos grandes de encaixe. Quando era chamado
não olhava e nem se interessava por objetos coloridos colocados a sua frente.
Após uns 25 minutos na sala, começou a chorar sem razão aparente, em seguida
dirigiu-se a porta, como se procurasse alguém. Mãe entrou na sala e a criança
demonstrou irritabilidade. Ela justificou dizendo que o filho estava sonolento,
apesar desde ter dormido bem à noite. Era seu horário de soneca. Por vezes,
observou-se que o menino usou a mãe como “ferramenta” para pegar objetos.
Mãe informou que a criança está fazendo terapia com a fonoaudióloga e sessões
de musicoterapia. Na sessão realizada dia 16 de março de 2011, na
brinquedoteca, observou-se que a criança apresentou avanços quanto à
socialização e o contato. Por alguns minutos interagiu com a psicóloga e outra
criança que encontrava-se na sala. Observou-se a ausência de noção de perigo,
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mais aguçado do que esperado para sua faixa etária. Em seguida a mãe foi
atendida. Esta pontuou que quando o filho era mais novo se ausentava muito e
por varias vezes, percebeu que a criança ignorava tanto a sua presença quanto a
sua ausência. Chegou a pensar que o menino não gostasse dela. Ele se
comportava como se estivesse alheio aos acontecimentos. Foi observado,
durante o atendimento com a mãe e a criança que essa gradativamente tem
respondido melhor os estímulos sonoros, principalmente quando a mãe o chama.
Por diversas vezes, a criança emitiu sons estanhos com a boca. Mãe informou
que o filho tem participado de sessões fonoaudiológica e fará aula de natação. Foi
pontuado sobre a relevância de a criança ser avaliada por outro neuropediatra, a
fim de auxiliar no diagnostico diferencial. No atendimento do dia 06 de abril a
criança foi atendida individualmente na brinquedoteca. Demonstrou alegria
quando entrou na sala. A habilidade de interação social tem se ampliado.
Posteriormente os pais foram atendidos e orientados. Segundo a mãe na escola a
criança também tem apresentado progressos na realização de atividades grupais
lúdicas e pedagógicas. Por intermédios dos relatos deles, pode concluir que a
família tem buscado estar de fato com a criança, estimulando-a e incentivando em
suas descobertas. Conclusão Observa-se após seis atendimentos que a criança
encontra-se dentro de um quadro de risco, caracterizado de traços autísticos que,
necessitando de um diagnostico diferencial e de intervenções, que venha atuar
nas áreas as quais ele apresenta prejuízos como: interação social, comunicação e
comportamento. Recorrendo a abordagem sócio-interacionista e a intervenção
psioeducativa, as sessões de psicoterapia foram sendo usadas para auxiliar no
diagnóstico e

conseqüentemente,

trabalhar a

comunicação, diminuir as

estereotipias, adequação da comunicação e melhoria na interação social. As
sessões foram preparadas respeitando a especificidade do garoto, tendo um
tempo médio de 40 minutos. As atividades eram divididas em atividades livres,
quando foi observada sua iniciativa e desinteresse. As atividades dirigidas eram
preparadas visando estabelecer uma comunicação e interação. Já as semidirigidas eram planejadas com o objetivo de estimular a autonomia e socialização.
Os apoios oferecidos a família visou orientá-la a respeito das intervenções
apropriadas com a criança. A criança foi atendida utilizando-se do brincar como
recurso terapêutico, possibilitando cuidado a esta e sua família. Para a
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Enfermagem, profissão do cuidar, salienta-se a emergência de atualizar os
processos de formação interdisciplinar formando profissionais que brinquem e
assim cuidem no campo da saúde mental infantil.
Descritores: Saúde Mental. Cuidado da Criança. Transtorno Autístico
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O BRINCAR E A BRINCADEIRA NO CUIDADO DE ENFERMAGEM À
CRIANÇA HOSPITALIZADA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Fereira ML 1
Félix VC 2
Silva KVLG 3
Oliveira JD 4
INTRODUÇÃO: A hospitalização infantil constitui evento estressante para a
criança e sua família (WONG, 2007)1. Nessa situação, altera-se a rotina da
criança e a mesma vê-se em um ambiente desconhecido e potencialmente
traumatizante. Sendo assim, o cuidado de enfermagem à criança hospitalizada
pode pautar-se na visão humanista de assistência à saúde, com abordagem
centrada na pessoa (ACP) e não na patologia (Veríssimo e Sigaud, 1996)2. Sendo
assim, a assistência à criança deve voltar-se a ações específicas que englobem
as suas necessidades como pessoa e não apenas visando resolver problemas
orgânicos, objetivando, assim, a promoção, manutenção e a recuperação do seu
processo de desenvolvimento de forma a propiciar o melhor funcionamento
pessoal e social. Essa abordagem pode minimizar o impacto decorrente da
hospitalização sobre o transcorrer saudável desse processo. Segundo Melo e
Valle (2005)3, o brincar e a brincadeira na vida da criança configura-se como fator
não apenas imprescindível de um transcorrer saudável, mas também como
ferramenta que propicia a maturação infantil. Nesse contexto,

tais atividades

surgem como agentes modeladores e propiciadores do crescimento e
desenvolvimento infantil. Destaca-se, pois, a necessidade do profissional de
1
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2
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3
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enfermagem, apoiando-se no contato constante e íntimo com a criança
hospitalizada, promover meios para que o brincar possa ser vivenciado durante a
internação. As contribuições do presente estudo podem possibilitar para a
assistência, pesquisa e docência de enfermagem, a identificação dos tipos de
pesquisas realizadas, o conhecimento acerca da promoção do brincar à criança
internada bem como nortear práticas assistenciais com base nos resultados da
utilização desta ferramenta assistencial como recurso de integralidade da
assistência e humanização do cuidado em pediatria. OBJETIVO: Pretendeu-se
realizar levantamento bibliográfico de estudos brasileiros sobre o brincar e a
brincadeira na prática de enfermagem à criança hospitalizada. METODOLOGIA:
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada durante os meses de Maio a
Julho de 2011, onde se buscaram entre as produções científicas constantes na
Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) estudos que tivessem como temática o uso do
brincar na assistência de Enfermagem à criança hospitalizada. Utilizou-se a
seguintes bases de dados: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde), MEDLINE (Literatura Internacional em Ciências da Saúde) e
BDENF (Base de Dados de Enfermagem) e em uma biblioteca virtual (SciELO –
Scientific Library Electronic Online). No total, 22 artigos foram selecionados
partindo-se de critérios de seleção como, trabalhar o assunto supracitado, ter sido
publicado nos últimos cinco anos e ter o ambiente hospitalar como cenário da
pesquisa, incluindo os de língua estrangeira (inglês e espanhol) e excluindo-se os
que não apresentavam texto completo. Os resultados foram agrupados de acordo
com a região, o ano de publicação, periódico e enfoque temático. Foram utilizados
os seguintes descritores: cuidado de enfermagem, criança hospitalizada, jogos e
brinquedos, ludoterapia e enfermagem pediátrica, e as seguintes palavraschaves: brincar e atividades lúdicas, fazendo-se, algumas vezes, associação
entre os descritores e palavras-chaves. RESULTADOS: Da pesquisa na LILACS,
175 artigos foram encontrados e 16 foram selecionados. Na biblioteca virtual
ScieLO, 68 artigos resultaram da pesquisa e dois passaram a constituir parte da
amostra. Ao consultar-se a MEDLINE, nenhum dos artigos enquadraram-se nos
critérios seletivos pré-estabelecidos e na BDENF, 158 artigos emergiram da
pesquisa, dos quais seis foram selecionados, porém, dois destes repetiam-se na
base de dados LILACS, sendo, pois, desconsiderados para os fins da pesquisa.
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Assim, foram analisados 22 estudos. De acordo com a região, 95% dos artigos
(22), foram produzidos e publicados na região Sudeste, apenas um (5%) advém
da região Nordeste. Evidenciando assim, concentração massiva e restrita a
apenas uma região, havendo, pois, carência de estudos nas demais localidades
brasileiras. Quanto ao ano de publicação, 4% foram publicados em 2011, 27% em
2010, 18% em 2009, 14% foram publicados em 2008 e 2006 cada um e 2007,
23% dos estudos foram produzidos. Percebe-se que, excetuando-se o presente
ano, as publicações sofreram pequenas variações e de modo geral foram
crescentes à medida que os anos também avançavam. Considerando os
periódicos, houve grande variedade de publicações, a saber, Revista Brasileira de
Crescimento e Desenvolvimento Humano, Revista Eletrônica de Enfermagem,
Jornal de Pediatria, Psicologia em Estudo, Revista Brasileira de Saúde MaternoInfantil, Revista Latino-Americana de Enfermagem, Psicologia: Teoria e Prática,
Einstein, Revista Brasileira de Educação Especial, Ciência e Saúde Coletiva,
Ciência, Cuidado e Saúde, um artigo em cada; Acta Paulista de Enfermagem,
Revista Brasileira de Enfermagem, Revista Gaúcha de Enfermagem e Revista
Escola de Enfermagem USP, dois artigos cada uma e, Escola Anna Nery Revista
de Enfermagem, três artigos. Quanto ao enfoque temático, oito abordaram a
influência da atividade lúdica sobre a saúde da criança hospitalizada
demonstrando a mesma como importante e eficaz recurso de assistência à
criança melhorando seu prognóstico e facilitando os procedimentos terapêuticos;
nove estudos assinalaram os benefícios do Brinquedo Terapêutico (BT) sobre a
evolução terapêutica da criança internada, pontuando este como instrumento
propiciador de cuidados humanizados e facilitador de melhoria do quadro geral do
menor hospitalizado; duas pesquisas trabalharam a percepção dos profissionais
de saúde sobre o brincar e a brincadeira enquanto instrumentos terapêuticos,
ressaltando o reconhecimento destes sobre a importância de inclusão efetiva
desta prática como intrínseca aos cuidados pediátricos; E, por fim, dois estudos
averiguaram as brinquedotecas como espaços desveladores das emoções das
crianças hospitalizadas, destacando-as como ambiente especialmente lúdico e
facilitador da comunicação entre criança-família-profissional. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: O brincar tem sido cada vez mais posto como instrumento terapêutico
efetivo, ressaltando-se a necessidade de melhor compreensão por parte da
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equipe cuidadora acerca desta ferramenta de cuidado humanizado. Ressalta-se a
restrição de estudos em regiões como o Nordeste, Sul e Centro-Oeste, dentre as
quais não se vislumbra um quantitativo de produção científica significativo,
quando não, ausente. Destaca-se a importância, não apenas da inclusão efetiva
do brincar e da brincadeira como prática inerente aos cuidados assistenciais de
saúde mas também que seja despertado, nos profissionais que prestam
assistência pediátrica, o despertar do censo crítico-reflexivo pautado também
sobre as atividades de pesquisa, enriquecendo o saber científico, norteando a
prática assistencial sobre saberes sólidos e consistentes com a realidade do ser
assistido.
DESCRITORES: Enfermagem, Jogos e brinquedos, Criança hospitalizada.
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O BRINCAR E O BRINQUEDO TERAPÊUTICO EM UNIDADE DE
INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Brito ALO1
Matias LVR1
Ferreira ML2
Lemos ICS3
Oliveira JD4

A criança hospitalizada vivencia experiências dolorosas e desagradáveis, em
ambiente estranho e, muitas vezes, agressivo, isso geralmente repercute no seu
desenvolvimento psicossocial e intelectual, caracterizando uma situação de crise
¹. Com a finalidade de reduzir os efeitos negativos experimentados pela
hospitalização, buscam-se recursos facilitadores para a adaptação da criança às
rotinas e procedimentos hospitalares, potencializando, inclusive, os seus
mecanismos de enfrentamento e aceitação. Nesse sentido, estudos apontam os
benefícios oriundos do brincar, da brincadeira e do brinquedo terapêutico (BT) no
âmbito hospitalar ². Assim, considera-se que, nesse ambiente, o brincar deve está
presente tanto como atividade espontânea, quanto como inserida na abordagem
dos profissionais de forma sistemática e planejada. Dessa forma, o presente
estudo é descritivo e preocupa-se em relatar as experiências vivenciadas por um
grupo de graduandos em Enfermagem da Universidade Regional do Cariri
(URCA), do Projeto de Extensão: O Brincar, a Brincadeira e o Brinquedo
Terapêutico em Unidade de Internação Pediátrica. A população de estudo
constituiu-se de dois pacientes, que denominaremos W. e S.: W., sexo masculino,
9 anos, no 2ºDIH, com suspeita diagnóstica de faringoamigdalite, mastoidite e
otite e S., sexo feminino, 1ano e 7 meses, no 7ºDIH, ,com diagnóstico de
1. Graduandas do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri; Bolsistas do PET
(Programa de Educação Tutorial). Membros do Grupo de Pesquisa Enfermagem; Saúde e
Sociedade (GRUPESS).
2. Graduanda do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri (URCA); Bolsista
da FUNCAP . Membro do Grupo de Pesquisa Enfermagem; Saúde e Sociedade (GRUPESS).
3. Graduanda do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri; Bolsista da
PROEX (Pró-Reitoria de Extensão). Membro do Grupo de Pesquisa Enfermagem; Saúde e
Sociedade (GRUPESS).
4. Professor Adjunto da Universidade Regional do Cariri (URCA); Mestre em Cuidados
Clínicos pela Universidade Estadual do Ceará (UECE); Pesquisador do Grupo de Pesquisa
Enfermagem; Saúde e Sociedade (GRUPESS).
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pneumonia, acarretando em derrame pleural. A coleta de dados deu-se através
de consultas ao prontuário; observação do comportamento de W. e S. e registro
das interações desenvolvidas durante a assistência prestada às crianças nesse
estudo. Durante nossa visita à unidade de internação pediátrica, no ano de 2011,
encontramos W, segundo a acompanhante, a genitora L., a criança estava
bastante ansiosa durante os procedimentos e extremamente sensibilizada,
chorando facilmente e sem colaborar durante a administração de medicamentos.
Indagamos de W. se ele desejaria brincar, tendo prontamente aceitado, embora
tímido, iniciamos uma sessão de BT, com o consentimento de L. Durante a
sessão, que durou aproximadamente 40 minutos, W. mostrou-se participativo e
atencioso. Ele escolheu dois bonecos e deu a eles o nome de João e Silvino
(referência ao seu tio-avô). Contamos a estória de uma enfermeira e de um
médico que precisaram cuidar de dois pacientes, um deles estava com uma gripe
forte e o outro precisava fazer um curativo (sugestão de W., porque ele queria
muito ver como se realizava esse procedimento). W. interrompeu a estória em
vários momentos, pois associava constantemente o personagem “João” às suas
próprias experiências. Percebemos ainda que L. participou ativamente da sessão,
ficou ao lado de W. e mostrou-se intensamente comunicativa e carinhosa com a
criança. W., por sua vez, participava dos procedimentos realizados e sorria
bastante, animando-se com a estória. Dizíamos para ele: “W., agora finge que
você é o enfermeiro, conversa com o “João”, para ele não ficar com tanto medo, o
que você diria para ele?” W. falou: “Que não vai doer”. Então perguntamos: “Mas
será que não dói mesmo, W.?”, ele disse: “Dói um pouquinho, mas é pra ele ficar
bom.” L. disse que W. teve contato anterior com outros voluntários do projeto,
mas ele foi transferido de Enfermaria, e, segundo genitora, “ficou com medo de
não ser encontrado”. L. falou: “Ele amanheceu o dia, pegou uma cadeira e foi
para o outro quarto, ficou na porta [...] com medo delas – as outras voluntárias –
não encontrarem ele”. Durante a administração do medicamento, W. não chorou,
mas, apresentou um episódio de êmese. Quando disse que talvez não nos
encontrássemos no sábado e que provavelmente ele receberia alta médica em
breve, W. falou: “Mãe, eu queria ficar mais uns oito dias aqui, eu vou ficar né?”.
Na visita posterior que realizamos, após a aplicação da sessão de BT, L. relatou,
a respeito de W.: “Tá muito bem, não tá mais nervoso.” W. tinha feito diversos
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desenhos para nos mostrar e fixado alguns na parede com pedaços de
esparadrapo. Ajudamos W. a colocar os outros desenhos próximos do leito.
Perguntei a ele: “Você vai me dar um desenho?” W. disse: “Aham, tudim”. Escolhi
dois desenhos. Acompanhamos, ainda no mesmo dia, a administração de
medicação em W. que se mostrou, dessa vez, bastante tranqüilo, sem esboçar
qualquer ansiedade. Ele conversava animadamente com a técnica de
enfermagem da unidade, enquanto apoiava o outro braço na mesa de
medicamentos, com a mão no queixo, despreocupadamente. No fim da visita,
aplicamos com W. uma escala de humor, ele assinalou um rosto alegre.
Indagamos dele qual seria o motivo da alegria, W. disse: “Porque vocês estão
aqui”. Notamos, no caso de W, como o uso do brinquedo terapêutico tornou-se
ferramenta eficaz para controle e manejo da ansiedade e do estresse oriundos da
hospitalização. Mais significativo, porém, foi perceber a aproximação que W.
manifestou com o nosso grupo. Essa aproximação pareceu-nos estender-se a
toda a equipe de saúde responsável pelos seus cuidados diretos, se antes W. os
recebia temeroso, agora manifestava profunda empatia, até mesmo comentando
episódios de sua vida com os profissionais, que passou a considerar “amigos”. O
segundo caso, trata-se de S. 1 ano e 7 meses, com diagnóstico de pneumonia
complicada com derrame pleural, sendo necessária a inserção de dreno torácico.
Foi-nos repassado que S. não suportava sequer a presença de outras pessoas,
com exceção da genitora, C., e que chorava ao mínimo contato e aproximação
com os membros da equipe de saúde e visitantes. Tendo em vista o difícil acesso
à criança, por sua notável labilidade e ansiedade, discutimos seriamente como
seriam as estratégias para uma aproximação com S., e quais as melhores
técnicas a ser utilizadas para tornar o nosso contato proveitoso e benéfico para a
assistência dessa criança. Reunimos os brinquedos e decidimos tentar realizar
uma sessão de BT com S., e, caso a criança demonstrasse irritabilidade ou
resistência, interromperíamos a sessão. S. estava visivelmente ansiosa, com os
olhos bem vívidos, levava constantemente a mão à boca e chorava, ela estava
com dificuldade para mobilizar-se no leito e expressivamente frustrada, irritadiça.
A genitora, C., inicialmente não nos recebeu bem, demonstrava severo cansaço e
indisposição para falar conosco. Esclarecemos à C. os benefícios encontrados
com o uso das sessões de BT com outras crianças da unidade e que nos
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aproximaríamos de S. com profunda cautela, respeitando seus sentimentos,
vontades e anseios. C. concordou, portanto, com a aplicação da sessão de BT.
Inicialmente, S. não aceitou aproximação com a nossa equipe, porém ao ser
apresentada aos brinquedos, escolheu imediatamente uma bonequinha e a
deixou próxima, abraçando-a. Mostramos então à S. o material de uso hospitalar,
mas S. começou a chorar quando tentamos encenar alguns procedimentos a que
ela estava sendo submetida. Resolvemos, portanto, apenas brincar com S.
Embora só pudesse ficar deitada, ela observava os brinquedos atenta e ouvia a
condução da nova estória que contávamos. Ela, posteriormente, tocou a seringa
(sem agulha), e a manuseou, divertindo-se com o instrumento, encenando
cuidados com a boneca. Entretanto, a criança demonstrou mais interesse pelos
objetos do cotidiano, a saber: espelhos, mamadeiras e escovas de cabelo. A mãe
mostrou-se atenta e depois nos agradeceu pelo trabalho que realizamos. Na visita
seguinte, encontramos S. no leito, sem o dreno torácico. Embora estivéssemos de
branco, S. sorriu para nós, enquanto apontava em nossa direção. A genitora
permitiu nossa aproximação sem demonstrar resistência. S. despediu-se de nós
com um beijo. Foi gratificante observar o comportamento de S. para com o nosso
grupo. É relevante mencionar que a equipe de saúde da unidade ainda relatava
dificuldades para realizar a assistência de S. Nesse caso é oportuno mencionar
que, apesar de sua condição patológica e do extremo desconforto causado pelo
dreno torácico, a criança expressou o desejo de brincar com o nosso grupo,
mesmo apresentando os movimentos consideravelmente limitados. E o mais
significativo foi perceber que ela não impedia mais a aproximação da nossa
equipe em visitas posteriores, mas esboçava gestos de afeto, os resultados
positivos da brincadeira com S. abrangem também o contato mais efetivo com a
genitora e acompanhante C. De fato, nos dois casos apresentados foi possível
apontarmos benefícios imediatos com o uso do BT e da brincadeira em uma
unidade de internação pediátrica. Assim, pode-se dizer que a visão corrente de
que no hospital só existe dor, solidão, medo e choro, pode ser relativizada a partir
do brincar ³. Acreditamos, portanto, e conforme relatado, que o uso do lúdico e da
brincadeira produz resultados satisfatórios no contexto da assistência de
enfermagem à criança hospitalizada.
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O BRINCAR NO PROCESSO DE HOSPITALIZAÇÃO PEDIÁTRICA:
SIGNIFICADO PARA A CRIANÇA HOSPITALIZADA1
Freitas HMB2
Grasel JT 3
Backs DS 4
Ribeiro CA 5

INTRODUÇÃO: A hospitalização se constitui em um processo complexo para
criança, exigindo o acompanhamento da família e de profissionais de enfermagem
que compreendam seus sentimentos, reações e necessidades. A equipe de
enfermagem, por acompanhar a criança durante o período de hospitalização,
precisa utilizar técnicas de comunicação e relacionamento que contribuam na
manutenção de um ambiente acolhedor e terapêutico. O cuidado à criança
precisa ser compartilhado pela equipe de enfermagem e familiares, valorizando a
ludicidade e contemplando as necessidades singulares de cada caso, assim como
o planejamento de uma assistência integral, dinâmica e humanizada. Na
assistência de enfermagem pediátrica, o brinquedo tem sido utilizado como
tecnologia capaz de contribuir no alívio das tensões e ansiedades tanto da criança
quanto da família. O uso do Brinquedo Terapêutico (BT) é um importante
instrumento de intervenção no preparo da criança para procedimentos de
cuidados de qualquer complexidade, auxiliando na compreensão e diminuindo o
estresse decorrente destes, além de permitir a compreensão da vivência da
criança pelo profissional que a assiste; seu uso é recomendado sempre que a
criança tiver necessidade de lidar com alguma situação(1). A utilização do BT, pelo
enfermeiro, é regulamentada e indicada pelo Conselho Federal de Enfermagem
na Resolução n. 295 de 24 de outubro de 2004(2). Nesse sentido, a
sistematização da assistência de enfermagem à criança hospitalizada, deve
estimular e instigar a participação e execução de brincadeiras, para que a criança
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não relacione a enfermagem apenas a procedimentos desagradáveis e dolorosos,
mas a visualize como elemento integrador e facilitador no processo terapêutico(1).
Com base no que foi exposto, questiona-se: o que significa o ato de brincar para a
criança hospitalizada? OBJETIVO: conhecer o que significa o ato de brincar para
a criança hospitalizada. METODOLOGIA: Estudo descritivo de natureza
qualitativa. Os sujeitos foram seis crianças em idade escolar (7 a 11 anos)
internadas na Unidade Pediátrica de um hospital de médio porte, localizado na
região central do estado do Rio Grande do Sul. Os dados foram coletados entre
os meses de maio e julho de 2010, por meio de uma entrevista individualizada
com a criança. A entrevista foi conduzida pela seguinte questão norteadora: O
que significa brincar para você? As entrevistas foram gravadas e transcritas na
integra para após categorizá-las. Os critérios de inclusão para o estudo foram: ter
idade entre 7 e 11 anos, estar internado a mais de dois dias e estar acompanhado
de um dos pais, terem autorização do responsável e aceitar participar da
entrevista As crianças foram identificadas com nomes fictícios para manter o sigilo
e anonimato. Os dados foram analisados pela técnica de análise de conteúdo,
com categorização que permitiu estabelecer classificações que abrangem as
informações analisadas(3). Antes de se iniciar a coleta dos dados, o projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário Franciscano - UNIFRA,
sob parecer nº 384.2008. RESULTADOS: O significado das falas codificadas
permitiu a identificação de três categorias temáticas: O brincar como forma de
interagir com a vida. Evidenciou-se que por meio do brincar as crianças se
expressam de forma autêntica e singular, como evidenciam as falas a seguir: Eu
adoro brincar, me sinto feliz. O que mais gosto é de desenhar e jogar futebol (E.J11 anos). Gosto de ficar no pátio brincando quando estou em casa. Brinco de ir ao
médico, e, eu que sou a mãe... Por que sou mocinha e sei como cuidar das
crianças menores (E.M-8 anos). A maneira como brincam é uma forma de
representar sua personalidade e curiosidade com o mundo dinâmico. O brincar
1
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ameniza a distância familiar. O brinquedo é parte essencial do processo de
crescimento e desenvolvimento infantil. É por meio dele que a criança
compreende e adapta-se à realidade em que está inserida, relacionando-se com
outras pessoas que não fazem parte do seu cotidiano familiar. Em casa, enquanto
meus pais trabalhavam eu fico olhando televisão e desenhando, aqui desenho
bastante (E.F-10 anos). Gosto de brincar aqui, desenhar e ficar com as outras
crianças. Mas, sinto falta dos meus irmãos e quero minha mãe comigo (E.W- 7
anos). Percebe-se o quanto o brinquedo é importante, um instrumento de trabalho
para a criança, onde podem expressar de forma singular seus sentimentos sem
repressões. As crianças afirmam que gostam de brincar, que é divertido e quando
estão na sala lúdica do hospital tem oportunidade de contar sobre as experiências
que vivenciam durante a hospitalização. Gosto de brincar de boneca. Faço com
ela tudo que as tias fazem comigo quanto estou aqui, e, ela chora muito (E.L- 6
anos). Quando venho aqui brinco e converso com as tias, de início tinha
vergonha, mas agora adoro vir na sala de brinquedos (E.J- 11 anos). A criança
durante a hospitalização precisa adaptar-se a nova situação e organizar-se
enquanto ser no mundo vivo e dinâmico. É um momento de mudança em sua
rotina diária como a separação das pessoas que são referencia em seu viver.
DISCUSSÃO: O brincar é um recurso para a criança compreender o mundo que a
cerca e a adapta as mudanças do contexto habitual possibilitando a elaboração
de conflitos, frustrações e traumas. A doença e a hospitalização alteram o
cotidiano do indivíduo independente da faixa etária, e a criança é obrigada a
romper com suas atividades diárias, por estar longe daqueles que lhe tem amor.
O brinquedo no hospital deve ser utilizado e estimulado para recriar, socializar e
realizar a função terapêutica. O lúdico é um elemento essencial no processo de
construção do ser-criança. A “vida infantil é cercada pelo mundo do brinquedo”(4).
Por meio do brinquedo, das atividades lúdicas, a criança tem a oportunidade de
estabelecer suas interações, proporcionando o exercício das relações com outras
1
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crianças e com a equipe de enfermagem. A ludicidade no ambiente hospitalar é
um recurso de cuidado para a equipe de enfermagem, na qual e pela qual poderá
observar as necessidades singulares da criança, auxiliando-a a compreender os
procedimentos diagnósticos e terapêuticos que experiência-rá, minimizando a
ansiedade, mantendo-a tranquila e segura aceitando o tratamento, além de
facilitar o convívio harmonioso com os profissionais de saúde. A equipe de
enfermagem ao brincar e interagir com a criança, estabelece uma relação
afetuosa, sendo a pessoa em quem ela confia e procura para brincar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Constata-se a importância dos profissionais de
enfermagem valorizarem e utilizarem o cuidado lúdico com a criança
hospitalizada. O enfermeiro precisa considerar a importância da forma de
comunicação e abordagem infantil tanto por meio de brincadeiras, leituras,
demonstração e explicação dos procedimentos que a criança será submetida,
adaptando-se

aos

tratamentos

dolorosos,

que

constituem

experiências

estressantes. A partir disso, e considerando a dificuldade da equipe de
enfermagem atentar para a importância do lúdico durante o cuidado à criança
hospitalizada, verifica-se a necessidade de se realizarem outros estudos acerca
dessa temática, incluindo o BT, a fim de aprofundar este conhecimento e oferecer
subsídios aos profissionais que cuidam dessa clientela, assim como prover
capacitação dos mesmos com vistas à uma prática humanizada e apropriada à
criança.
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O CÂNCER NAS CRIANÇAS ATENDIDAS EM UM HOSPITAL
ESCOLA DO NORTE DO PARANÁ, 2005 A 2009.
Vicentini D1, Moraes PS2, Ferrari RAP3, Tacla MTGM4

Introdução: O câncer infanto-juvenil (abaixo de 19 anos) é considerado raro
quando comparado com os tumores do adulto, correspondendo entre 0,5% e 3%
de todos os tumores malignos. O câncer infanto-juvenil deve ser estudado
separadamente do câncer do adulto por apresentar diferenças nos locais
primários, origens histológicas e comportamentos clínicos. Em comparação com
as neoplasias do adulto, os tumores infantis correspondem a um grupo altamente
específico, geralmente embrionário, do sistema reticuloendotelial, do sistema
nervoso central, do tecido conectivo e de vísceras, ao passo que tumores
epiteliais (predominantes em adultos) são extremamente raros nessa faixa etária.
Do ponto de vista clínico, os tumores pediátricos apresentam menores períodos
de latência, em geral crescem rapidamente e são mais invasivos; porém
respondem melhor ao tratamento e são considerados de bom prognóstico. Além
disso, a associação entre câncer pediátrico e fatores de risco ainda não está
totalmente

bem

estabelecida,

na

qual

fatores

de

risco

ambientais

e

comportamentais. As neoplasias pediátricas mais comuns são as leucemias, os
tumores do sistema nervoso e os linfomas; esses três tipos, em conjunto,
perfazem cerca de 63% de todos os cânceres infantis. Em geral, as neoplasias
mais freqüentes em adultos dificilmente ocorrem em crianças. Além disso, os
tumores infantis, entendidos como o conjunto de neoplasias que acometem os
menores de 15 anos, diferem dos tumores típicos de adultos em relação à sua
localização, tipo histológico e comportamento clínico. O planejamento de medidas
preventivas requer estudos epidemiológicos em diferentes áreas geográficas, os
quais ainda são insuficientes para a definição de ocorrência, distribuição e fatores
de risco da doença. Objetivo: Considerando a importância da pesquisa para a
enfermagem oncológica, o objetivo deste estudo é descrever as características
das crianças com diagnóstico de câncer internadas na unidade pediátrica de um
hospital universitário público do Norte do Paraná no período de 2005 a 2009.
Método A presente pesquisa se classifica como analítica descritiva, em que se
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adotou o método quantitativo. Foi realizada em um hospital universitário público
do norte do Paraná que tem como objetivo desenvolver o ensino, a pesquisa e a
extensão de serviços à comunidade. Londrina possui dois centros de referência
para o tratamento de câncer pelo SUS, e recebe pacientes de diversas Regionais
de Saúde, o que totaliza a assistência para mais de um milhão de habitantes. A
grande maioria dos pacientes adultos referenciados é tratada no hospital
especializado de câncer, enquanto os pacientes pediátricos predominantemente
recebem tratamento no hospital universitário, devido a estrutura clínica e cirúrgica
oferecida para a faixa etária. A casuística constou de 185 prontuários,
disponibilizados pelo SAME, de crianças de 0 a 12 anos de idade, que deram
entrada e permaneceram internadas na unidade pediátrica no período de
01/01/2005 a 31/12/2009. Utilizou-se busca ativa dos prontuários por meio de
formulário

previamente

testado,

baseado

nas

informações

referentes

à

Classificação Internacional de Doenças em sua décima edição (CID-10),
especificamente C00 e C97 e entre D00 a D489 que definem doenças oncohematológicas, e variáveis consideradas relevantes para análise a fim de atingir
os objetivos deste estudo. São elas: aspectos sociodemogáficos, tipos de câncer,
terapêutica instituída e óbitos. Os dados foram analisados através dos programas
Excel for Windows e Statistical Package for Social Sciences for Personal
Computer (SPSS-PC) versão 15, após serem submetidos à dupla digitação.
Resultados: Das 5918 internações pediátricas no ano de 2005-2009, 619 (10,5%)
foram casos de câncer, com diagnóstico de CID C00-C97 e CID D00-D489.
Considerando as variáveis sócidemográficas das crianças (n=165) internadas no
período de 2005 a 2009, foram atendidos 79 (47,8%) do sexo feminino e 86
(52,2%) do sexo masculino. A distribuição dos pacientes, de acordo com a faixa
etária, foi a seguinte: 16 (9,7%) eram menores de 1 ano, 71 (43%) situavam-se na
faixa etária de 1 a 4 anos, 52 (31,5%) tinham de 5 a 9 anos, e 26 (15,8%)
estavam na faixa etária de 10 a 12 anos. Dos pacientes investigados, todos eram
provenientes e naturais do Paraná, sendo que 75 (45,4%) pertenciam a 17ª
Regional de Saúde e 90 (54,5%) eram de outros municípios do estado. Dentre
todas as neoplasias infantis, as leucemias representam as mais freqüentemente
diagnosticadas durante as internações no período estudado, compreendendo
20% dos casos, sendo responsáveis, na maioria das populações, por 25% a 35%
1
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de todas as neoplasias malignas pediátricas. A leucemia é o câncer de maior
ocorrência em crianças. Na maioria dos países, crianças abaixo de 5 anos são as
mais freqüentemente acometidas por este tipo de neoplasia. No Brasil, a variação
percentual deste tumor foi de 45% a 15%. Os linfomas, com 15,9%, constituíram o
segundo tipo de câncer mais freqüente nas unidades de oncologias pediátricas
brasileiras. Neste estudo os tumores renais foram responsáveis por 5,8% das
internações, ocupando a terceira posição, enquanto em estatísticas nacionais
ocupa a quarta posição e sexta nas estatísticas mundiais. Os tumores abdominais
foram responsáveis por 27% dos casos, enquanto os tumores gonodais e células
germinativas aparecem com 25%, seguidos por tumores do Sistema Nervoso
Central em 20%, tumores ósseos em 10% e retina em 8% das internações.
Analisando-se a terapêutica recebida nas internações das crianças com câncer,
no período estudado com base na clínica responsável, a Hematologia assumiu
35,8% das internações, seguida da Cirurgia Infantil com 26,4% e Pediatria com
9,6%. Em relação ao tratamento, verificou-se que a quimioterapia foi utilizada no
tratamento de 212 internações (34,2%), a cirurgia foi realizada em 136
internações (21,9%), a radioterapia em apenas 3 internações (0,4%) e a
antibioticoterapia em 189 internações (30,5%). As principais alternativas de
tratamento do câncer infantil são a remoção cirúrgica do tumor, quimioterapia
antineoplásica e radioterapia que podem resultar na erradicação completa da
doença maligna, ou seja, a cura. O tratamento quimioterápico é dos mais
utilizados na área da oncologia adulto e infantil empregados a mais de 70% dos
casos, em seguida, esta a cirurgia, atuante nos casos de tumores sólidos e por
fim a radioterapia demonstrando sua limitação devido ao extremo critério à
crianças, por apresentar maiores possibilidades de efeitos colaterais da radiação
nos tecidos e órgãos em desenvolvimento. Unidos à antibioticoterapia são
estratégias assistenciais que podem prolongar a vida, controlar o crescimento da
célula afetada ou aliviar os sintomas causados pelo câncer. A caracterização dos
casos de óbitos por faixa etária, sexo e por tipo de câncer. A freqüência de óbitos
ocorreu em 15% dos pacientes estudados. A maior freqüência de óbitos (56%)
ocorreu nas faixas etárias de 1 a 4 anos, e no sexo feminino (56%). A leucemia
linfocítica aguda apresentou a maior freqüência de óbitos 36%, seguidos de
linfomas e sistema nervoso ambos com 16%, abdominais com 12%, renais com
2
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8% e ósseo com 4%. A mortalidade por câncer deve incluir não somente os óbitos
relacionados ao próprio câncer, mas também os óbitos relacionados ao
tratamento, e freqüentemente, não é bem caracterizada e muitas vezes faltam
informações médicas, gerando discordâncias sobre a validade das taxas de
mortalidade específica ao câncer. Conclusão: Os dados do presente estudo
indicam que no período de 2005-2009, o percentual de internações em oncologia
pediátrica é significativo na instituição pesquisada, com prevalência do sexo
masculino e da faixa etária de 1 a 4 anos. Dentre os tipos de câncer e seu
tratamento, as leucemias e a quimioterapia, são as mais freqüentemente
encontradas, e o acesso venoso periférico ainda é o mais utilizado. Nos óbitos,
houve prevalência de leucemias, linfomas e tumores do sistema nervoso, no sexo
feminino e na faixa etária de 1 a 4 anos. A avaliação criteriosa desses dados
permite caracterizar a população sob maior risco o que pode contribuir para a
tomada de decisões dos gestores de saúde no enfrentamento do câncer
pediátrico, bem como fornecer subsídios para a formulação de hipóteses em
estudos epidemiológicos a serem investigadas futuramente. Recomenda-se
cautela na interpretação dos dados devido a subnotificação. Ressalta-se a
importância de novos estudos sobre o tema, e valorização de um centro
especializado, com trabalho coordenado de uma equipe multidisciplinar e
tratamento sendo aplicado de forma racional e individualizado para cada tumor
específico e de acordo com a extensão da doença. A oportunidade de refletir
sobre esta temática, e criar subsídios para o cuidar das crianças com câncer e
suas famílias, é poder potencializar o conhecimento do profissional de saúde e,
em particular, do enfermeiro.
Descritores: Criança; Serviço Hospitalar de Oncologia; Perfil de Saúde
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O CONHECIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO1
Autores
Abreu JER1 , Rocha TPO2 Cardoso RLS3, Anunciação EE4, Araujo AFDV5.
Resumo
Introdução: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação. Esse conceito pode ser lido no artigo 196
da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1991). O Sistema Único de Saúde
(SUS) foi criado a partir da referida Constituição, visando por em prática o
conceito citado. Tendo em vista que nos últimos anos as práticas de saúde
eram voltadas ao atendimento individualista e hospitalar, apresentavam baixa
cobertura e resolutividade com altos custos para o governo, não abrangendo,
portanto, a orientação para a prática da Saúde Preventiva, houve a
necessidade de mudanças na forma de assistência, fazendo com que fossem
criados programas que tivessem como eixo a promoção da saúde e prevenção
de doenças, pautados, em atenção básica, dentre eles: o Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (PACS), em 1991; e, o então, Programa de Saúde da
Família (PSF), em 1994, que atualmente recebe uma nova denominação:
Estratégia Saúde da Família. A ESF, foi desenvolvida pelo Ministério da Saúde
(MS) em 1994, em virtude do êxito do PACS, especialmente nas regiões Norte
e Nordeste. A ESF pretende integrar os princípios do SUS com a comunidade,
trabalha com uma concepção de saúde centrada na promoção da qualidade de
vida, tem uma relação mais próxima entre as pessoas, tende a humanizar a
assistência estabelecendo uma nova relação entre os profissionais da saúde e
a comunidade. De acordo com Costa e Carbone (2004, p. 42): As equipes do

1- Enfermeira Mestre em Saúde da Família
2- Enfermeira Mestranda em Ciências da Saúde
3- Enfermeiro Mestre em Saúde da Família
4- Enfermeira Especialista em Saúde da Família
5- Enfermeira Mestranda em Saúde e Ambiente
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Programa de Saúde da Família são formadas por um médico generalista, uma
enfermeira, um auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes comunitários.
Cada equipe deve assistir de 600 a 1000 famílias, com limite máximo de 4500
habitantes,

sendo

que

cada

agente

comunitário

cobre

uma

área

aproximadamente de 20 a 250 famílias. Os Agentes Comunitários de Saúde
(ACS) constituem o elo de ligação entre a unidade de saúde da família e a
comunidade, tornado indispensável para tal função que seja sujeito integrante
da comunidade para que possa ter méritos por ela reconhecidos. O trabalho
das equipes do PSF, em especial, para esse estudo dos ACS, prioriza a
assistência a alguns grupos populacionais considerados de maior risco a
agravos: crianças menores de dois anos, gestantes, portadores de hipertensão,
diabetes, tuberculose e hanseníase. Dentre as ações desenvolvidas pelo ACS,
destaca-se a assistência materno-infantil, que envolve ações de Promoção e
Incentivo ao Aleitamento Materno, consideradas pelo MS como sendo
prioritárias na Saúde da Criança. As bases de uma boa saúde, que é um direito
do homem, estão calcadas nos primeiros anos de vida. Necessidades
biológicas

e

psicossociais

inerentes

ao

processo

do

crescimento

e

desenvolvimento humano devem ser satisfeitas para garantir a sobrevivência e
o desenvolvimento sadio da criança e conseqüentemente do futuro adulto. Uma
dessas necessidades é a nutrição adequada da mãe e de seu filho, sendo que
em relação às crianças devem ser estimuladas ao aleitamento materno e a
restauração de seu costume, em regiões onde essa prática esteja em declínio.
Considerando que a amamentação é a primeira garantia de segurança
alimentar e nutricional sendo o leite materno um alimento completo para todas
as crianças, até os seis meses de vida. Sozinho, é suficiente para garantir uma
nutrição perfeita, oferecendo as vitaminas apropriadas nas diferentes fases da
infância. Para crianças prematuras, por exemplo, a mãe produz leite rico em
proteínas, importante no período de formação.Na amamentação, a criança
recebe leite com maior teor de gordura, que facilita a maturação do sistema
nervoso e o desenvolvimento das habilidades motoras. Mesmo após o primeiro
semestre de vida, o leite materno continua oferecendo as bases para o
desenvolvimento infantil, ajudando a prevenir a desnutrição e possíveis
dificuldades no desenvolvimento das crianças. A amamentação ao seio não se
limita apenas ao fornecimento de elementos nutricionais, antiinfecciosos
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específicos e não específicos ao bebê, assim como facilita e estimula o apego
íntimo entre a mãe e o filho. O ato de amamentar encerra um comportamento
de evocação de cuidados como dar alimento, contato oral, contato corpo a
corpo e calor físico. Isto leva as interações psicofisiológicas entre ambos, as
quais influenciam não só o relacionamento mútuo, durante este período, como
o desenvolvimento da vida futura desta criança.O aleitamento materno, então,
sem qualquer duvida, constitui-se em questão fundamental para a saúde da
criança. Para Del Ciampo, Almeida e Ricco (2000), o aleitamento materno
significa muito mais do que uma forma de alimentação, sendo, na verdade, um
direito ético e biologicamente inquestionável e uma das mais nobres tarefas
daqueles

que trabalham com

e pela criança. Objetivos: Estudar o

conhecimento desses agentes comunitários sobre aleitamento materno,
descrevendo seu perfil sócio-educacional e profissional e identificar o
conhecimento sobre as ações de promoção e incentivo ao aleitamento materno
estabelecidas pelo Ministério da Saúde (MS), fazendo uma relação entre esse
conhecimento e as referidas ações. Metodologia: Tipo de estudo: Descritivoexploratório, com uma abordagem quantitativa. Local e período: A pesquisa foi
realizada no bairro da Vila Itamar, localizado na zona Rural do município de
São Luís, durante o mês de fevereiro de 2010.O bairro da Vila Itamar localizase na BR-135, Km 2, integrando à ESF ao Distrito do Tirirical. Possui 2 Equipes
de Saúde da Família atuantes no Centro de Saúde da Vila Itamar. Cada equipe
possui 6 ACS, que distribuem-se em duas microáreas: a primeira com 903
famílias; e, a segunda com 817 famílias, nas quais os ACS prestam
atendimento direto. População do estudo: é formada pelos 12 ACS que
compõem as duas equipes de saúde da família. Instrumento de pesquisa e
coleta de dados: Após aprovação deste projeto pelo Comitê de Ética em
Pesquisa foi executada a coleta dos dados no mês citado, utilizando-se um
formulário com perguntas abertas e fechadas, onde foram trabalhados os
seguintes itens: a) dados de identificação sócio-educacional e profissional dos
sujeitos; b) conhecimentos básicos sobre Ações de Promoção e Incentivo ao
Aleitamento Materno preconizadas pelo MS. Tratamento dos dados: Os dados
obtidos foram catalogados e processados em uma planilha Excel/Microsoft e
apresentados sob a forma de gráficos e quadros. Análise e Discussão dos
dados: A análise dos dados revelou que em relação ao perfil sócio-educacional
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e profissional, a maioria está na faixa etária de 30 a 40 anos e pertencem ao
sexo feminino, estão na ESF, em um período de 1 a 5 anos e 11 ACS,
receberam treinamento sobre aleitamento materno; Os ACS mostraram
conhecimento acerca do tempo da mamada após o nascimento, onde a maioria
(11) responderam que deverá iniciar-se logo ao nascer, e, apenas uma
pequena minoria (1) respondeu que seria após 24h do nascimento; Em relação
aos benefícios do aleitamento materno para o bebê, observou-se que grande
parte dos entrevistados (11) informou que o colostro e o leite materno protegem
contra as doenças; Quanto à postura da mãe para uma boa amamentação, a
maioria (10) considera que a postura ideal é a mais confortável para a mãe e
seu filho, sendo que grande parte dos entrevistados (11) considera a posição
barriga com barriga como a mais apropriada; No que diz respeito à
manutenção de uma boa produção de leite, a maioria dos entrevistados (11)
relatou que uma boa nutrição da mãe é o fator primordial; Acerca da inclusão
de outros membros nas orientações sobre aleitamento materno, observou-se
que todos os entrevistados consideram como o pai da criança a figura mais
importante; A respeito dos direitos trabalhistas das mulheres que amamentam
são reconhecidos por menos da metade dos entrevistados (5); A maioria dos
entrevistados (8), conhece a forma correta de acondicionamento do leite
materno; A maioria dos ACS(10) possuem conhecimentos acerca da
importância, finalidade, técnica correta e os benefícios que aleitamento
materno traz para a maê e o bebê. Conclusão: Portanto, conclui-se que a
importância

em

fornecer

orientações

corretas

e

fundamentadas

nas

recomendações estabelecidas pelo MS, é compreendida e executada pelos
agentes comunitários de saúde desse PSF. Referências: Ministério da Saúde.
Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno. Brasília, DF: O
Ministério, 1991. DEL CIAMPO, L. A.; ALMEIDA, C. A. N.; RICCO, R. G.
Puericultura: princípios e práticas – atenção integral à saúde da criança. São
Paulo: Atheneu, 2000. v. 1. COSTA, Elisa Maria Amorim; CARBONE, Maria
Herminda. Saúde da família. Rio de Janeiro: Rubio, 2004.
DeCS: Aleitamento Materno. Conhecimento. Agentes Comunitários de Saúde
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O CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NO
CUIDADO DA PELE DO RN PRÉ-TERMO
PARENTE, LK1
ARRUDA, LP2
PAIVA, AFG3
MARTINS, MGQ4
FONTENELE, FMC5

INTRODUÇÃO: As práticas de cuidados com a pele são muito importantes, pois
favorecem a melhora e a estabilização da temperatura e umidade do ambiente, o
banho, a lubrificação com óleos, realização de procedimentos invasivos, são
condutas que feitas de maneira correta podem trazer vantagens para os cuidados
terapêuticos desse do RN prematuro. Por tanto a maior sensibilidade e
fragilidade, os cuidados com a pele do RN, têm como objetivos a serem
alcançados com, a manutenção da integridade da pele, prevenção de injúria
física, química e de infecções, estabilidade da temperatura e proteção da
absorção de agentes tópicos (HAHN, 2001). Diante desse contexto, sentimos a
necessidade de realizar um estudo com os profissionais de saúde que
identificasse o conhecimento dos profissionais nos cuidados com a pele do RN
prematuro, buscando as deficiências e dúvidas de enfermeiros e técnicos de
enfermagem para desenvolvermos ações conducentes que promovam a saúde do
RN. OBJETIVOS: Identificar o conhecimento de enfermeiros e técnicos de
enfermagem no manejo e no cuidado com a pele do recém-nascido prematuro em
um hospital de grande porte na cidade de Sobral- CE. METODOLOGIA: Trata-se
de uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem qualitativa, realizada
com 05 profissionais da equipe de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal, no dia 06 de junho de 2011 em um hospital de grande porte na cidade
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de Sobral- CE. Os dados foram coletados através de um questionário sobre os
cuidados da pele do recém-nascido prematuro. A análise da coleta de dados foi
feita através da categorização temática. Os aspectos éticos foram seguidos
através da resolução 196/96 do conselho nacional de saúde. RESULTADOS: Na
categoria Cuidada com hidratação da pele: percebemos o conhecimento quanto à
realização de procedimentos. Os discursos dos participantes são de que, o uso de
óleo mineral, pode diminuir a secura, melhorar as condições reduzir a incidência
infecções. De acordo com Cunha,et.al:O uso de emoliente a base de petrolato,
óleo e cera mineral e lanolina, pode diminuir a ressecamento e melhorar as
condições da pele para manter a sua função de barreira e reduzir a incidência de
sérias infecções. Quanto à categoria cuidados com o cordão umbilical:
observamos que é realizado esse procedimento, quando os profissionais afirmam
que no que serviço é realizado uma boa higienização do coto umbilical, e é
utilizado álcool à 70% evitando o contato com a pele, limpeza e do local onde o
coto se insere é sempre arejado e seco. Segundo Barker,et.al: No que se refere
aos cuidados para acelerar o processo de cicatrização e queda do coto umbilical,
a literatura recomenda uma boa higienização , limpeza e antissepsia do local
onde o coto se insere e área sempre arejada e seca. Na categoria Prevenção de
ulceras e lesão de pele de pele: Identificamos que é sabido o uso de condutas
para prevenir complicações com a pele do neonato, podendo ser observado
quando os profissionais afirmam que a mudança de decúbito e extremamente
importante para evitar lesões na pele do RN prematuro; também foi relatado a
substituição do esparadrapo por micropore durante a fixação de cateteres e o uso
de adesivos hidrocoloide na pele do RN pre termo. Estando de acordo com
Cunha,et.al: que relata que é importante o uso de cobertura hidrocoloide e a
mudança de decúbito, são extremamente necessária, devido à pobreza do tecido
subcutâneo e muscular, e a sensibilidade da pele do RNPT evitando ulceras por
pressão. Na categoria Cuidados na temperatura corporal do RN pré termo: foram
descritos que é importante aferir temperatura e manter o neonato sempre
aquecido em local aconchegante ou em método mãe canguru foi esclarecido que
é relevante manter o recém-nascido aquecido dentro da incubadora e monitorar a
temperatura desta periodicamente. De acordo Pabst et.al:Para prevenir as perdas
de água e calor, o RNPT deve ser mantido em incubadora com parede dupla,
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controlando a umidade ambiental e utilizando dispositivos de servo controle,
aplicar emolientes , usar cobertura transparente e envolvê-lo com mantas
plásticas e promover contato pele a pele (método canguru).CONCLUSÃO: O
cuidado de enfermagem com a pele do recém-nascido está em todos os
procedimentos realizados na unidade de terapia intensiva, onde a manipulação e
frequente. Consideramos que cabe ao profissional enfermeiro indicar a direção
adequada para o cuidado, por meio de um protocolo de manuseio da pele do RN
prematuro, validar o cuidado (diária e periodicamente) e intervir quando
necessário. Por isso além do protocolo sugerimos a elaboração de um
instrumento para avaliar diariamente a pele do prematuro, promovendo uma
evolução descritiva deste tegumento, e permitindo o diagnóstico de qualquer
alteração nesta barreira e sua consequência (MARTINS E TAPIA 2008).
Observamos que os profissionais detêm o conhecimento sobre os cuidados com a
pele dos recém-nascidos que ficam internados na unidade de terapia intensiva. É
relatado que é relevante os cuidados com o coto umbilical, com o uso de
emoliente para proteger a pele do neonato pre termo de ressecamentos, com a
mudança de decúbito do RN para evitar ulceras por pressão, com uso de mantas
é com a importância do contato pele a pele da mãe com o bebe(método mãe
canguru). Portanto os profissionais de enfermagem devem ter conhecimentos
teóricos e práticos para adquirir destreza na manipulação correta da pele do
neonato, para fazer com que a pele do bebe adquira o mecanismo de barreira,
evitando complicações como: infecção ulcera ressecamento e outras lesões.
Também faz- se necessário à atualização dos profissionais em cursos de
capacitação para proporcionar métodos e novas tecnologias benéficas à pele dos
neonatos. É importante que os profissionais de saúde que detêm de
conhecimentos científicos são técnicos, sensibilizar os familiares Desse RN, com
o cuidado na manipulação da pele do neonato prematuro.
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O COTIDIANO DO CUIDADOR DO ESCOLAR ASMÁTICO
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A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, muito comum na
infância, que impõe limitações que alteram o ritmo normal de vida da criança,
como estudar, brincar, praticar esportes, passear; para priorizar os aspectos
ligados aos cuidados com a doença1. Deste modo, a criança portadora de
asma precisa se adaptar a esta nova condição em sua vida. Animais
domésticos, artigos decorativos como tapetes, carpetes e cortinas, atividades
físicas e ambientes muito úmidos são alguns fatores que geram grande
preocupação por parte dos cuidadores destas crianças, por serem potenciais
desencadeadores de crises de asma. Estes lidam com diversos sentimentos
que permeiam convivência com a criança asmática e que podem interferir no
cuidado dispensado à mesma, que tem suas atividades controladas
constantemente, o que pode gerar nestes cuidadores, uma angústia pela
necessidade de vigilância incessante2. A partir destas observações, buscou-se
conhecer o cotidiano e os sentimentos do cuidador do escolar asmático,
levando em consideração que este apresenta muitas demandas e que requer
intervenções bastante específicas, como por exemplo, o controle ambiental, na
tentativa de evitar a ocorrência das crises asmáticas. Essas crianças vivem sob
um controle preventivo do desencadeamento das crises asmáticas e é o
cuidador dessas crianças quem exerce o papel de controle, supervisão e
intervenção no sentido de evitar que a criança se envolva em circunstâncias
que possam dar início às crises de asma3. Esta vigilância constante gera
repercussões, como dependência e insegurança tanto para a criança
portadora, quanto para seu responsável. Assim, temos as seguintes questões
norteadoras: “Como é o cotidiano do cuidador do escolar asmático?” e “Como o
cuidador se sente frente ao cuidado do escolar asmático?”. O objeto do estudo
1 Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital
Universitário Pedro Ernesto.
2 Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital
Universitário Pedro Ernesto.
3 Enfermeira Especialista em UTI-neonatal. Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de
Enfermagem da UERJ- Hospital Universitário Pedro Ernesto.
4 Enfermeira Residente Especializanda em Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização. Graduada
pela Faculdade de Enfermagem da UERJ.
5 Doutora em Enfermagem pela UFRJ. Professora Adjunta do Departamento Materno-infantil da FENF.
Especialista em UTI- Neonatal e Enfermeira da UTI- Neonatal do Hospital Universitário Pedro Ernesto.
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é o cotidiano e os sentimentos do cuidador frente ao cuidado do escolar
asmático. As implicações da asma na vida dos pacientes e de seus
responsáveis mostram a importância de se investigar os conhecimentos que
eles possuem sobre a asma e suas repercussões, bem como a necessidade da
criação de programas educativos e de capacitação profissional voltados para a
prevenção das doenças do trato respiratório. É essencial a implantação de
programas específicos que visam à orientação dos portadores de asma e dos
familiares

quanto

aos

fatores

desencadeantes,

ao

uso

correto

dos

medicamentos e à percepção dos sinais de início da crise asmática4. Dessa
forma, a participação da equipe de enfermagem nesse processo é fundamental
uma vez que é constituída pelos profissionais de saúde mais próximos do
paciente e de seus familiares. Tendo em vista a alta prevalência da asma em
crianças1, entendemos que o profissional de saúde precisa estar atualizado,
não apenas sobre os mecanismos fisiopatológicos da doença, mas também
conhecer as repercussões familiares e sociais da asma, tanto para o próprio
portador quanto para seus acompanhantes5. Diante disto, os objetivos
propostos foram descrever o cotidiano do cuidador do escolar asmático e
analisar os sentimentos deste cuidador frente ao cuidado do escolar asmático.
O estudo com abordagem qualitativa, do tipo descritivo teve como cenário o
Hospital Universitário Pedro Ernesto - HUPE/UERJ, que presta assistência à
população do Estado do Rio de Janeiro. A escolha do campo deveu-se ao fato
da Instituição ser referência no tratamento das alergias respiratórias. Antes de
dar início à coleta de dados, o projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê
de Ética em Pesquisa. Os sujeitos foram os cuidadores de criança em idade
escolar portadoras de asma que aguardavam a consulta médica na sala de
espera do Ambulatório. O instrumento de coleta de dados consistiu em uma
entrevista com sete mães, realizada entre setembro e outubro de 2009, que
teve como mediador o desenho, pois este permite a expressão das idéias e dos
sentimentos de forma espontânea. A explicação verbal do cuidador sobre o seu
desenho era gravada num aparelho eletrônico e, posteriormente, feita a
1 Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital
Universitário Pedro Ernesto.
2 Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital
Universitário Pedro Ernesto.
3 Enfermeira Especialista em UTI-neonatal. Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de
Enfermagem da UERJ- Hospital Universitário Pedro Ernesto.
4 Enfermeira Residente Especializanda em Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização. Graduada
pela Faculdade de Enfermagem da UERJ.
5 Doutora em Enfermagem pela UFRJ. Professora Adjunta do Departamento Materno-infantil da FENF.
Especialista em UTI- Neonatal e Enfermeira da UTI- Neonatal do Hospital Universitário Pedro Ernesto.
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transcrição das mesmas, sendo obedecidos os aspectos éticos e legais para
pesquisas envolvendo seres humanos. A categoria 1 engloba os sentimentos
dos cuidadores de escolares asmáticos, quando vivenciam o processo de
cuidar. As mães relataram sentimentos positivos (como felicidade, esperança e
dedicação) e negativos (como tristeza e impotência) no cuidar do escolar
asmático (53,2%). Dentre os três sentimentos positivos que foram identificados
na análise, o mais frequente foi o de felicidade, representando 12,77%. Apesar
do surgimento de sentimentos positivos durante as falas das entrevistadas, os
sentimentos negativos representaram a maioria dentro desta categoria
(36,17%). Nove foram os sentimentos negativos citados pelas mães, sendo o
mais frequente a tristeza (10,63%). O segundo sentimento negativo mais citado
foi a impotência/incapacidade (8,51%). Sobre eles, as mães abordaram tanto
as questões materiais quanto a sensação de se sentir incapaz de cuidar de seu
filho asmático. Assim, as mães se queixaram por serem impossibilitadas de
usar determinados utensílios, tendo em vista que estes podem ser
considerados alérgenos, que são substâncias causadoras de reação alérgica e
desencadeiam as crises asmáticas em seus filhos. Outro sentimento negativo
que apareceu nas entrevistas foi o medo/desespero, representando 6,39%.
Quanto a isso, as mães declararam o medo da piora do estado de saúde de
seus filhos, o medo da perda e o medo da morte. Outros sentimentos citados
pelas mães foram o nervosismo/ansiedade, que representam 6,39% do total.
Na categoria 2, as mães abordaram muito a questão do cotidiano da criança
(6,39%) e destacaram as freqüentes hospitalizações, os sinais e sintomas da
doença, o tratamento e as limitações físicas que levam as crianças a se
ausentarem da escola, acarretando atraso e prejuízo ao seu aprendizado. Na
categoria 3, as mães também relataram o cotidiano do escolar asmático
durante as crises de asma, ressaltando a emergência de se deslocar para um
hospital mais próximo, bem como os cuidados realizados para controle da crise
antes de chegar ao hospital. Esta categoria representa 6,39% e se iguala, em
termos de porcentagem, com a categoria anterior, que também aborda a
1 Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital
Universitário Pedro Ernesto.
2 Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital
Universitário Pedro Ernesto.
3 Enfermeira Especialista em UTI-neonatal. Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de
Enfermagem da UERJ- Hospital Universitário Pedro Ernesto.
4 Enfermeira Residente Especializanda em Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização. Graduada
pela Faculdade de Enfermagem da UERJ.
5 Doutora em Enfermagem pela UFRJ. Professora Adjunta do Departamento Materno-infantil da FENF.
Especialista em UTI- Neonatal e Enfermeira da UTI- Neonatal do Hospital Universitário Pedro Ernesto.
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questão do cotidiano da criança asmática. Já a categoria 4 engloba fatores
externos que influenciam no cuidado dos escolares asmáticos. Esta categoria
representa 34,02% e envolve dois diferentes tipos de fatores externos que
acabam influenciando no cuidado dos escolares portadores de asma. Tais
fatores podem ser tanto facilitadores quanto dificultadores deste cuidado. Ao
longo das entrevistas, as mães relataram alguns aspectos considerados por
elas como um suporte, para que conseguissem assistir seus filhos de forma
mais adequada. Esta sub-categoria representa 10,63% e abrange diversos
fatores, um deles é a vivência prévia que, de acordo com as entrevistadas, atua
como um facilitador do cuidado prestado ao filho asmático. Além dos fatores
que facilitam as mães a cuidarem de seus filhos asmáticos, existem também
aqueles que dificultam este processo. Esta sub-categoria representa 23,39% e
inclui diferentes obstáculos vivenciados pelas mães. O primeiro deles é a
questão financeira, que, muitas vezes, está presente no cotidiano do cuidar e
que, segundo as mães pode vir a prejudicar a qualidade da assistência
prestada por elas a seus filhos portadores de asma. As adaptações impostas
pelo novo cotidiano do escolar asmático geram necessidades que antes não
existiam, inclusive no orçamento de suas famílias, como remédios caros e de
uso contínuo, muitas vezes, prescritos pelos médicos; além de outros
equipamentos necessários, como os nebulizadores e os cilindros domiciliares
de oxigênio. Estas despesas chegam, para algumas famílias, em um momento
em que elas não esperam, sendo necessário, em certas ocasiões, mobilizar
familiares ou outras pessoas próximas. Com isso, concluímos que a
enfermagem é uma ciência que está em movimento e necessita fundamentar
todo o seu processo de cuidar, inclusive o cuidado ao portador de doença
crônica e ao seu cuidador, que será quem o assistirá no ambiente extrahospitalar. Esta pesquisa contribuiu para o entendimento de que todo o suporte
emocional e educacional para o cuidado deve ser oferecido ao cuidador de
modo a confortá-lo e ajudá-lo a enfrentar esse caminho de controle da doença
crônica; e que o enfermeiro se encontra capacitado para fornecer este suporte.
1 Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital
Universitário Pedro Ernesto.
2 Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJ- Hospital
Universitário Pedro Ernesto.
3 Enfermeira Especialista em UTI-neonatal. Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de
Enfermagem da UERJ- Hospital Universitário Pedro Ernesto.
4 Enfermeira Residente Especializanda em Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização. Graduada
pela Faculdade de Enfermagem da UERJ.
5 Doutora em Enfermagem pela UFRJ. Professora Adjunta do Departamento Materno-infantil da FENF.
Especialista em UTI- Neonatal e Enfermeira da UTI- Neonatal do Hospital Universitário Pedro Ernesto.
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As medidas farmacológicas nem sempre possuem resolutividade isoladamente,
cabendo ao enfermeiro aprofundar o processo educacional junto ao cuidador,
capacitando-o para o cuidado que, concomitante ao tratamento farmacológico,
auxiliará na melhoria da qualidade de vida para ambos, criança asmática e seu
cuidador.
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O COTIDIANO NO HOSPITAL: DIFICULDADES VIVENCIADAS POR
ACOMPANHANTES DE CRIANÇAS INTERNADAS
Matias, M.M.M.1
Pereira, C.C.T.2
Viana, R.S.3
Silva, A.S.R.4
Dias, R.A.5

INTRODUÇÃO: Naves (2006) afirma que, no que diz respeito a ações voltadas
para o atendimento infantil, a presença da família junto às crianças hospitalizadas
constitui um dos pontos fundamentais no processo de humanização. No sentido
de entender a importância do acompanhante na concretização do atendimento
humanizado à criança hospitalizada, nos baseamos em Oliveira e Ângelo (2000),
os quais afirmam que ao acompanhar o processo de tratamento da criança,
receber informações sobre sua recuperação, ter acesso a orientações e
treinamentos de educação em saúde e participar de ações de apoio ao tratamento
no hospital e em casa, o familiar passa a ser um coadjuvante no tratamento e na
manutenção da saúde das crianças, colaborando com o trabalho dos
profissionais. No entanto, os profissionais de saúde da Unidade de Internação
Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de Sobral relataram uma série de
fatores que dificultam o atendimento da criança hospitalizada. Um dos problemas
mais destacados estava relacionado diretamente ao comportamento das1
acompanhantes que, na maioria das vezes, são as mães, no que se refere a
ações de higiene, cuidado, compreensão e normas da instituição a serem
seguidas pelas mesmas. Nesse sentido, visamos nos utilizar de instrumentos
1
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pedagógicos, como o teatro de fantoches, retratando situações vivenciadas
durante a hospitalização das crianças, visando assim realizar educação em saúde
com essas acompanhantes nesses aspectos. OBJETIVOS: Descrever o perfil das
acompanhantes de crianças hospitalizadas na Unidade de Internação Pediátrica
da Santa Casa de Misericórdia de Sobral-Ce; analisar as dificuldades vivenciadas
por acompanhantes de crianças hospitalizadas na referida unidade; implementar
ações de educação em saúde, voltadas para acompanhantes, visando uma
melhor participação do mesmo no tratamento e recuperação da criança
hospitalizada. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, de natureza
qualitativa, bem como de uma pesquisa-ação. Na pesquisa-ação, têm-se a
associação da capacidade de aprendizagem ao processo de investigação. Para
Thiolent (2000), tal associação tem relevância especialmente na pesquisa
educacional. O local de escolha para a realização da pesquisa foi a Unidade de
Internação Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS),
localizada no município de Sobral - Ce. Os sujeitos da pesquisa são constituídos
por 24 acompanhantes familiares (sendo 3 avós e 21 mães) de crianças
hospitalizadas, admitidas no Setor de Pediatria da SCMS. Essas acompanhantes
foram escolhidas aleatoriamente de acordo com sua disponibilidade e aceitação
em participar do estudo. O período proposto para coletar os dados foi de outubro
a dezembro de 2010. Quanto aos procedimentos para coleta de informações,
tivemos, inicialmente, a observação livre da realidade vivida pela família para a
compreensão da sua experiência de interação e conversas informais com as
enfermeiras Em seguida, as estratégias adotadas para a obtenção das
informações consistiram de observação livre e entrevista semi-estruturada. O
instrumento de coleta de informações foi constituído por um roteiro semiestruturado, composto por questões abertas. Assim, as pesquisadas foram
questionadas primeiramente sobre a rotina do seu dia-a-dia e afazeres no hospital
durante a internação do seu familiar; em segundo lugar, foram indagadas sobre
as dificuldades e as facilidades encontradas durante sua permanência no hospital;
e em terceiro lugar, foram solicitadas a dizer o que poderia ser realizado para
melhorar o atendimento hospitalar e que ajudasse na recuperação da criança
hospitalizada. As anotações foram registradas em um diário de campo e
contamos com gravações em fita cassete. Para organização e análise dos
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resultados, os mesmos foram expostos, analisados e confrontados com a revisão
de literatura pertinente. Para melhor caracterização dos resultados, os dados
obtidos foram mostrados de maneira descritiva, apresentando categorias e
subcategorias. Por sua vez, no concernente aos aspectos éticos e legais, o
desenvolvimento do estudo ocorreu em conformidade com o preconizado pelos
Princípios Éticos da Resolução 196/96 que regem a pesquisa envolvendo seres
humanos, conforme orientação do Conselho Nacional de Saúde-CNS. Esta
Resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades, os quatros
referenciais básicos da bioética: autonomia, não-maleficência, beneficência e
justiça (BRASIL, 2003). O Projeto de Pesquisa foi aprovado pela Comissão
Científica da Santa Casa de Misericórdia de Sobral e pelo Comitê de Ética em
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. RESULTADOS: A partir dos dados
levantados, pudemos caracterizar esses sujeitos e percebemos que a mãe é o
membro da família que mais acompanha o paciente infantil, com 21 mães
acompanhando seus filhos. Dentre as acompanhantes, verificamos que 12
possuíam faixa etária de 21 a 30anos, 13 apresentavam apenas ensino
fundamental incompleto, 14 eram oriundas de outros municípios, 11 tinham renda
de 1 salário mínimo e 13 das crianças acompanhadas tinham diagnóstico de
pneumonia. A percepção das questões referentes à vivência em unidade
pediátrica compreendeu três categorias de análise com as variáveis do estudo: o
dia-a-dia do acompanhante no hospital; dificuldades e facilidades encontradas; o
que pode ser realizado pelo hospital para melhorar o atendimento. Na primeira
categoria, analisamos a rotina diária que as mães e avós acompanhantes
vivenciavam no período de hospitalização. Observamos que a maioria das
acompanhantes experimentava tristeza, desânimo, ou por não entenderem o
estado de saúde de seu filho, ou por não terem perspectivas de ocupar o seu
tempo. A família foi identificada como importante elemento de apoio para que a
mãe conseguisse permanecer junto ao filho hospitalizado. Esse apoio foi
demonstrado no estudo como: conforto,

tranqüilidade, ajuda financeira,

possibilidade de assumir para a mãe o cuidado da casa e das outras crianças e,
por vezes, até o revezamento da mesma no hospital. Por sua vez, observamos
certa minoria que, além de se responsabilizarem por seus afazeres, ainda
encontram tempo e disposição para orientar as outras acompanhantes. Na
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segunda categoria, evidenciamos os diversos estados emocionais e físicos que a
mãe ou a avó acompanhante vivenciavam no período de hospitalização. A partir
disso, tivemos 4 subcategorias: experimentando o desconforto (exemplificado
pelos longos períodos de ociosidade, a ausência do lar e uma alimentação
insatisfatória); identificando necessidades (nas diversas esferas como fisiológica,
social e individual, necessitando de segurança, de estima, de fé e de
conhecimento); percebendo dificuldades; e percebendo facilidades. Na terceira
categoria, as questões mais citadas foram referentes ao tratamento dos
profissionais perante a acompanhante (necessidade de um diálogo entre equipe
de enfermagem e acompanhantes constituindo um relacionamento mais
harmonioso e educativo) e a necessidade de uma infra-estrutura mínima capaz de
confortá-las durante a permanência no hospital ( adequadas condições de sono,
repouso e alimentação, comunicação com familiares). CONCLUSÃO: Os
resultados deste estudo sustentaram a evidência de que tanto a criança doente
quanto sua família têm necessidades de cuidado. Diante da verificação dos
relatos das dificuldades e facilidades encontradas pelas acompanhantes das
crianças hospitalizadas, foi constatado que as ações em educação com o teatro
de fantoches proporcionaram um contexto relacional em que a família conseguiu
entender o seu papel ao longo da vivencia de internação de suas crianças,
contribuindo para uma melhor participação das acompanhantes no tratamento e
recuperação da criança hospitalizada. Ressaltamos que a instituição, foco da
pesquisa, tem demonstrado avanços no processo de humanização em várias
áreas, mas ainda precisa estendê-los às acompanhantes das crianças da unidade
pediátrica. Outro ponto de cuidado é a linguagem usada pelos profissionais de
saúde. Enfim, concluímos que a prática com a família é possível por meio da
sensibilização

do

enfermeiro,

desde

sua

graduação,

possibilitando

a

compreensão, avaliação e consideração da relação entre as interações familiares
e as experiências de saúde e doença como foco de atenção. Em contrapartida, a
Instituição poderá contribuir para a humanização do processo interacional
paciente-família-enfermagem ao priorizar o dimensionamento de recursos
humanos na área de enfermagem. Complementando as contribuições trazidas
pelo estudo, sentimos, também, a necessidade de ampliar a compreensão do
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profissional da enfermagem no sentido de utilizar a arte como estratégia para
transformação da realidade da saúde. REFERÊNCIAS:
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O CUIDADO COM A CRIANÇA: O SIGNIFICADO PARA AS MÃES
SOBRE AS ORIENTAÇÕES RECEBIDAS
Autores
Liviéri DT, Tacahashi DS, Silva LM, Sanavio SA
Resumo
Introdução: Em relação aos cuidados em saúde prestados a uma criança na
Atenção Básica, os mesmos estendem-se ao ambiente domiciliar, sendo a mãe, o
membro da família que assume esse papel tornando-se a responsável pelo
cumprimento das recomendações recebidas pelo profissional de saúde. Envolver
a mãe e informar sobre as condições da criança e como será o tratamento,
ressaltar a sua importância nesse tratamento, o que fazer e permitir a sua
participação no cuidado, além de tornar o atendimento humanizado, garante a
continuação e qualidade do cuidado prestado para com a criança. Quanto mais
ela se envolve nesses cuidados, mais ela se sente ligada e responsável por seu
bem-estar procurando se informar e identificar sinais quando algo não vai bem.
Compreender as informações recebidas dos profissionais de saúde trata-se,
portanto de um elemento fundamental na efetividade do cuidado que será
prestado à criança. Objetivo: Avaliar o nível de compreensão das mães quanto às
informações recebidas em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Metodologia:
Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa realizada com
20 mães (com idade igual ou superior a 18 anos) em uma UBS do município
Sorocaba/SP no ano de 2007. Essas mães estavam acompanhando seus filhos e
concordaram em participar voluntariamente da pesquisa por meio da assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), de acordo com a
Resolução 196/96. Os dados sociodemográficos foram coletados através de
perguntas aberto-fechadas e, para o levantamento das opiniões das mães, foram
realizadas entrevistas por meio de duas perguntas abertas: 1) Você saberia dizer
qual o problema apresentado pelo seu filho no momento? 2) Você saberia repetir
as informações recebidas? A organização e análise dos dados foi realizada
utilizando-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Resultados: Das 20
(vinte) mães entrevistadas 11 (55%) eram solteiras, 8 casadas (40%) e 1 viúva
(5%), a idade média foi de 25 anos e 7 meses e a média de filhos foi igual a 2. Em
relação à escolaridade e, tendo como base os anos de estudo, a média obtida foi
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igual a 7 (sete). Quanto a composição familiar 10 (50%) residiam com
companheiro, 7 (35%) com a família e 3 (15%) sozinhas. A análise das idéias
centrais (IC) e dos DSC permitiu que os mesmos fossem agrupados nos
seguintes temas: (1) Consegue assimilar as informações, (2) Dificuldade em
compreender as orientações por escrito, (3) Acha que incomoda ao ficar
perguntando o que não entendeu, (4) Não concorda com as orientações
recebidas, (5) Vergonha em admitir que não entendeu o que foi orientado, (6)
Desatenção no momento das orientações, (7) Quando há vínculo-empatia com o
profissional é mais fácil esclarecer as dúvidas, (8) Falta de disponibilidade de
alguns profissionais para as orientações corretas, (9) Utilizam sobras de
medicamentos já prescritos quando acham que a criança apresenta o mesmo
problema, (10) Quando surge alguma dúvida o profissional mais procurado é o
farmacêutico do bairro. Os resultados encontrados revelaram as dificuldades das
mães em compreender as orientações recebidas, o receio e a vergonha das
mesmas em solicitar o esclarecimento de dúvidas e a adoção de cuidados nem
sempre compatíveis com o esperado e necessário. A baixa escolaridade dessas
mães apareceu como fator contribuinte para os erros no entendimento das
receitas e orientações escritas. Já a formação de vínculo com o profissional de
saúde foi relacionado como facilitador nos esclarecimentos de dúvidas, a partir da
constituição de uma relação de confiança e respeito entre mães/profissionais.
Através de um convívio respaldado na troca de informações e no respeito mútuo é
possível uma maior integração, confiança e credibilidade. O profissional deve ter
sensibilidade para captar os sinais nem sempre implícitos de dúvida ou
discordância, só percebidos se houver tempo e local adequado para essa
interação. Um local adequado e único para que as orientações sejam passadas,
isolado do barulho e burburinho da sala de espera, a disponibilidade de todos os
profissionais em esclarecer as dúvidas a qualquer momento e não somente
aqueles responsáveis pelo “acolhimento”, também contribui de uma forma
significativa não somente para a compreensão das orientações, mas também
para um melhor relacionamento entre a equipe e usuários. Respeito às pessoas é
um dos princípios éticos de todos os profissionais de saúde. Quando tratamos as
mães com o devido respeito obtemos o seu consentimento para as ações
necessárias. Para alguns, a interpretação do que é respeito à pessoa humana é o
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de não prejudicá-la, nós achamos que o respeito à mãe sempre deve coincidir
com o reconhecimento de sua autonomia no cuidado com seu filho. Aceitar a
autonomia é a obtenção de consentimento informado para realização dos
procedimentos necessários. Quando a mãe é corretamente informada sobre a
doença de seu filho, mediante uma linguagem adequada para seu entendimento,
torna-se possível que tenha o mínimo de controle sobre o curso do tratamento e
como conseqüência será uma excelente colaboradora. O profissional de saúde,
em sua maioria, recebeu uma formação biomédica e excessivamente tecnicista,
faltando -lhe, algumas vezes, capacidade em adequar seu conhecimento técnico
à compreensão das mães, sendo esta tão indispensável e fundamental para os
cuidados prestados à criança. Conclusão: Concluímos que, acolher essas mães,
informando-as e orientado-as sobre os cuidados aos seus filhos trata-se de um
dever dos profissionais de saúde e não meramente um conjunto de ações
mecanizadas realizadas apenas com o objetivo de cumprir rotinas esquecendo-se
do papel de facilitadores e educadores. É válido destacar ainda que, será a partir
desse entendimento que as ações de saúde às crianças serão ou não realizadas
efetivamente. Considerando todos esses aspectos, cabe à nós, profissionais da
saúde conscientes e reflexivos, identificar essas situações e buscar por melhorias
a fim de garantir a adequada assistência à saúde da criança. Referências: 1
SANO, P. Y, MASOTTI, R R, SANTOS, A.A.C. Avaliação do Nível de
Compreensão da Prescrição Pediátrica. Jornal de Pediatria, Porto Alegre, v.72,
n.2, 2002. 2 FORTES, P.A.C; MARTINS, C.L. A Ética, a humanização e a saúde
da família. R. Bras. Enferm. Brasília, v.53, n.especial, p.31-33, dez.2000. 3
PETERLlNI,M.A.S, HARADA, M de J.C.S, PEREIRA S,R O Cotidiano da Pratica
de Enfermagem Pediátrica, São Paulo, 1999. 4 LEFEVRE F., LEFEVRE A. M. C.
Depoimentos e Discursos: uma proposta de análise em pesquisa social. Brasília :
Liber Livro Editora, 2000, 597p. 5 MINISTÉRIO DA SAÚDE . Acolhimento nas
Práticas

de

Produção

de

Saúde,

2.ed.,

Brasília,

2006.

DeCS
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O CUIDADO DA PELE DO RECÉM NASCIDO PRÉ - TERMO: UMA AÇÃO DA
ENFERMAGEM
Colares VC1
Ferreira, AGN2
Silva, RCC3
Machado, MMT4
Silva, MAM5

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial de Saúde (OMS) define como prematuro
toda criança nascida antes de 37 semanas de gestação, esse critério também tem
sido utilizado por diversos serviços de neonatologia1. O recém-nascido prematuro
deve receber assistência em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) onde
disponibilizará de recursos materiais, tecnológicos e profissionais qualificados que
fornecerão subsídios à sua sobrevivência. O ambiente das Unidades de Terapia
Intensiva Neonatais caracteriza-se, sobremaneira, pelo aparato tecnológico de
que dispõe para cuidar dos neonatos em estado crítico. Soma-se a este ambiente
um modelo de cuidado curativista, que contempla a fragmentação do ser humano
e o exercício do cuidado com o domínio da técnica aliado ao adequado manuseio
dos equipamentos. Dentre os cuidados com o recém-nascido na UTIN, destacase o cuidado com a pele. A pele atua como uma interface entre o meio interno e
externo, sua função primária é a proteção, sendo esta limitada no RNPT, devido a
camada de estrato córneo não está completamente desenvolvida2, propiciando
um consequente risco de instabilidade térmica como resultado da maior perda de
calor por evaporação, aumento das necessidades de água e dos riscos de
absorção transdérmica de substâncias aplicadas, colonização e infecção invasiva.
Cerca de 80% dos recém-nascidos (RN) que nascem prematuramente
desenvolvem alguma injúria na pele até o primeiro mês de vida e
aproximadamente 25% de todos os pré-termos e de baixo peso, terão ao menos
um episódio de sepse até o 3º dia de vida. A conscientização da importância da
assistência de enfermagem no cuidado e prevenção dos aspectos que
influenciam

negativamente

na

disfunção

cutânea

do

recém-nascido

é

1. Enfermeira Especialista. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Santa Casa de Misericórdia de
Sobral
2. Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem Universidade Federal do Ceará - UFC. Professora
Substituta da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA
3. Enfermeira. Mestre em Enfermagem. Professora Substituta da UVA
4. Enfermeira. Pós-Doutoranda na Harvard School of Public Health. Professora Adjunta da UFC
5. Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora Adjunta da UVA
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fundamental. Assim, a especificidade da assistência de enfermagem em unidades
neonatais exige profissionais bem preparados para a identificação rápida dos
problemas e para a realização das intervenções necessárias. OBJETIVOS:
Investigar como técnicos e auxiliares de enfermagem percebem os riscos de
lesões na pele com o manuseio do recém-nascido prematuro em Hospital de
Ensino do Ceará e Identificar quais as dificuldades encontradas na assistência de
enfermagem no cuidado com a pele dos RNPT´s. METODOLOGIA: Estudo
exploratório descritivo com abordagem qualitativa. A pesquisa foi realizada na
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital de Ensino do Ceará. A
população do estudo foi composta por 31 Auxiliares e Técnicos de Enfermagem
da Neonatologia, utilizado como amostra 13 profissionais, trabalhando no período
diurno, vespertino e noturno. O período de coleta de dados foi de abril a julho de
2011. A técnica de entrevista utilizada foi a semi-estruturada, onde foi usado um
roteiro com questões ou temas a serem explorados e utilizou-se a observação
direta no ambiente físico e na assistência no processo de cuidar, pelos
profissionais de enfermagem, a respeito da integridade cutânea. A análise de
dados foi a partir da categorização das falas obtidas, com a técnica de análise de
conteúdo de Bardin. A pesquisa atendeu à Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde que trata dos princípios éticos em pesquisa com seres
humanos que são: a beneficência, a não maleficência, a autonomia e justiça.
RESULTADOS: Na caracterização dos sujeitos do estudo observou-se que todos
foram do sexo feminino, que a média de tempo de serviço na neonatologia é de
5,8 anos e que dos profissionais entrevistados 10 eram técnicos e 3 eram
auxiliares de enfermagem. Foram identificadas duas categorias: Impacto do
ambiente físico da UTIN relacionado a integridade da pele e Desafios na
assistência de enfermagem no processo de cuidar da pele dos RNPT. Na primeira
categoria identificamos a preocupação dos profissionais em manter o prematuro
em temperatura adequada tanto na incubadora aquecida, quanto na realização de
procedimentos demorados, demonstrado pelo ato de desligar o ar condicionado
ao realizarem procedimentos mais prolongados diminuindo os riscos para as
lesões de pele. Na exposição do prematuro ao ambiente para a realização de
algum procedimento ocorre geralmente uma instabilidade hemodinâmica devido à
variação de temperatura, tal fato prejudica a evolução do tratamento, aumentando
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o risco de lesões. Percebemos que apesar dos profissionais enfrentarem com
tranqüilidade as situações emergenciais, não estão atentos aos riscos do manejo
clínico inadequado durante determinados procedimentos. Paradoxalmente, esses
mesmos profissionais relataram sobre as complicações com as lesões resultantes
do manuseio e reforçam a necessidade de um cuidado mais específico com a
pele e demonstraram conhecimentos quanto a esse cuidado especificamente,
salientando o uso de adesivos para proteção, a retirada destes adesivos com
substância oleosa, a lavagem das mãos, o uso do álcool gel, a mudança de
decúbito, entre outros cuidados. Na segunda categoria, Desafios na assistência
de enfermagem no processo de cuidar da pele dos RNPT, destacou-se duas subcategorias que foram: Manejo clínico do prematuro e dificuldades vivenciadas na
assistência ao prematuro. Ao questionarmos, sobre as dificuldades enfrentadas
durante o processo de trabalho numa Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Das
dificuldades evidenciadas pelos sujeitos, a ausência de materiais médicohospitalares específicos foi abordada como um dos principais fatores que limitam
o cuidado ao RNPT. Ao questionar os profissionais sobre essa limitação, estes
argumentam que sempre utilizam outros meios, quando o ideal não pode ser
alcançado. A fixação de cateteres vasculares deve ser efetuada com cobertura
adesiva transparente, propiciando avaliação contínua do local de inserção,
verificando se há presença de sinais flogísticos e infiltração. A troca desta película
deve ser realizada no mínimo a cada sete dias3. Os profissionais entrevistados
destacaram a pouca abordagem de temas específicos para a categoria no
programa de educação permanente e a dificuldade, às vezes, impossibilidade de
comparecerem aos eventos. Enfatizaram, também, a falta de padronização das
ações de cuidado. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O estudo permitiu perceber que
ainda é desafio para os profissionais de UTIN a atenção aos riscos com a pele no
manuseio do recém-nascido prematuro. Observou-se que há necessidade da
implantação de um programa de gerenciamento de riscos onde se possam
agregar informações relacionadas às situações de riscos e aplicar estratégias
para minimização. A educação permanente deve ser intensificada na unidade
com abordagem de temas relacionados ao cuidado específico para técnicos e
auxiliares de enfermagem e observou-se a importância da implantação de
protocolos de cuidados com especificação e padronização do material a ser
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utilizado em cada procedimento, facilitando a aquisição do material adequado
pela Instituição.
REFERÊNCIAS:
1. Marcondes MB. Pediatria Básica, I Pediatria Geral e Neonatal. 9ºed. Sarvier.
São Paulo; 2002.
2. Hahn LP. Pele do recém-nascido prematuro. Curitiba: Departamento de
Pediatria, Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná; 2001.
3. Margotto PR. Recém-nascido pré-termo extremo-limite de viabilidade. Brasília;
2001.
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O CUIDADO DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO NO
MANUSEIO DO CATETER VENOSO: PEDIATRIA ONCOLOGICA

MORAIS ML S1, Cavalcante WP2, OLIVEIRA VAA3, SOZINHO MBR4

INTRODUÇÃO: O cuidado de enfermagem em crianças hospitalizadas em
Oncologia Pediátrica com acesso venoso periférico e central vem se
especializando e modificando. A criança submetida a um longo período de
internação sofre alterações emocionais decorrentes da manipulação excessiva e
dolorosa. Baseado nessa busca pela excelência do cuidar iniciou o grande
desafio que confere à competência técnica nos procedimentos invasivos. Em
relação ao cateter venoso central (CVC), os benefícios se refletem na
minimização da dor e da ansiedade nos pacientes que são submetidas a
repetidas punções.1 Além disso, o acesso venoso periférico apresenta como
desvantagem, a dificuldade de sua manutenção por tempo prolongado, sendo
necessária a realização de várias punções3. No entanto, as crianças submetidas à
punção venosa periférica de repetição apresentam sinais emocionais, físicos e
fisiológicos que podem ser prejudiciais ao processo de crescimento e
desenvolvimento2. Vale ressaltar que, a punção venosa é um tipo de
procedimento considerado pela criança como uma agressão contra ela, “pois na
maioria das vezes é acompanhado de dor ou medo, o que se traduz no choro e
na ansiedade”6. Neste contexto, o cuidar é importante na vida dessas crianças
hospitalizadas, a cateterização venosa periférica e central é uma responsabilidade
1

Discentes do 8º período do curso de bacharelado em Enfermagem- CESUPA

2

Discentes do 8º período do curso de bacharelado em Enfermagem- CESUPA

3

Discentes do 8º período do curso de bacharelado em Enfermagem- CESUPA

4

Enfermeira “Ma” Docente do Curso de Enfermagem do CESUPA e orientadora da pesquisa,

Enfermeira Assistencial do HOL; e-mail: familiaamorim@terra.com.br
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que engloba não só a realização da punção com habilidade e técnica, mas
também a seleção do local adequado para a punção e escolha do tipo de
dispositivo a ser usado5. . Nestas escolhas há fatores que influenciam a decisão,
como por exemplo, o tipo de solução, o tempo de permanência provável da
terapia endovenosa, as condições gerais da criança
doente e a disponibilidade de veias, com esses cuidados estarão minimizando os
riscos que podem acontecer e com isso os benefícios que estes cateteres trás
para essas crianças em tratamento5. A temática estabelecida gerou inquietação,
evidenciada durante as práticas na unidade pediátrica com o manuseio com os
cateteres. Crianças portadoras de doenças oncológica fragilizada sendo
abordadas e manipuladas por profissionais de enfermagem no procedimento
invasivo primário, (CVP), percebeu-se que ocorre repetidas punções por
infiltração ou por obstrução e tempo prolongado de permanência, logo poderá
ocasionar o aparecimento de flebite, hematomas3. Além disso, o cateter central
poderá surgir hiperemia e vesículas purulentas9. OBJETIVOS: Conhecer as
ações da equipe de enfermagem na redução do risco de infecção durante os
procedimentos no manuseio do cateter venoso periférico e central em crianças
hospitalizada em pediatria oncologica; Identificar as medidas preventivas que a
equipe de enfermagem utiliza para a prevenção de redução de infecção durante o
manuseio de cateteres periférico e central; Evidenciar o registro das medidas
preventivas implementada em prontuário. METODOLOGIA: estudo será do tipo
descritivo com abordagem qualitativa4. Este tipo de estudo possibilita ao
pesquisador observar, analisar, registrar, classificar e interpretar, sem que o
pesquisador interfira neles4. O estudo ocorreu no Hospital Ophir Loyola que é
referência em oncologia no Estado do Pará no setor de pediatria contendo 18
leitos sendo: quatro enfermarias de três leitos, uma de cinco leitos, um
isolamento, uma semi- intensiva, área de recreação, refeitório; e hospital dia
(composto de oitos leitos e quatro poltronas para transfusão, área destinada a
usuários para receberem medicamentos, hidratação ou transfusão, sob
observação e ao final do dia caso não haja mais riscos, voltam pra casa). A
unidade atende pacientes até 19 anos, Participaram deste estudo a equipe de
enfermagem 10 enfermeiras (os) 20 técnicos de enfermagem selecionados com
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mais de três anos de trabalho, independente de idade e ambos os sexos no setor
da pediatria oncológica totalizando 30 sujeitos da pesquisa, as quais concordaram
participar da pesquisa, ter disponibilidade para participar do estudo. A coleta de
dados deu-se por meio de entrevista semi-estruturada, a qual consiste em
perguntas previamente formuladas e que valorizam a presença do investigador
permitindo que os atores da pesquisa
alcancem

liberdade

e

espontaneidade

necessárias

para

enriquecer

a

investigação. Os sujeitos foram informados sobre a relevância da pesquisa e a
importância de sua participação, explicando-se todos os detalhes contidos no
Termo de Consentimento Livre e Esclarecidos (TCLE), dizendo-o que não haveria
remuneração pela sua participação, nem um tipo despesas, e que poderia retirar o
seu consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou prejuízos e que sua
identidade seria preservada, pois foi atribuído pseudônimos tais como Enfermeiro
E1, E2, E3,... E Técnicos de Enfermagem T1, T2, T3,... Por tratar-se de uma
pesquisa que envolve seres humanos o presente estudo está embasado na
Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que orienta a cerca dos
procedimentos éticos que devem ser adotados em pesquisas com seres
humanos.

Assim, pode-se perceber que a preocupação com os aspectos éticos

na assistência à saúde, não se restringe à simples normatização contida na
legislação ou nos códigos de ética profissional, mas estende-se ao respeito à
pessoa como cidadã e como ser social, enfatizando que a "essência da bioética é
a liberdade, porém com compromisso e responsabilidade. Para a abordagem de
conflitos morais e dilemas éticos na saúde, a Bioética se sustenta em quatro
princípios.

Estes

princípios

devem

nortear

as

discussões,

decisões,

procedimentos e ações na esfera dos cuidados da saúde. São eles: beneficência,
não-malefi-cência, autonomia e justiça ou eqüidade. RESULTADOS: A partir da
organização e análise dos dados coletados, os classificamos em quatro categorias
que melhor se agruparam, os quais foram baseados nos depoimentos obtidos
através das entrevistas, depois de identificadas deram sentidos o catete venoso
periférico e central ocasiona risco para criança hospitalizada em pediatria
oncológica; o cuidado de enfermagem na redução dos riscos de infecção no
manuseio do cateter venoso periférico e central em criança hospitalizada; a
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técnica incorreta de anti-sepsia, a durabilidade do cateter venoso periférico e
central. CONCLUSÃO: A partir desta pesquisa foi possível identificar que os
enfermeiros e técnicos de enfermagem, entrevistados consideram que existe risco
para infecção, nos manuseios dos cateteres se não utilizar as medidas de
barreiras corretas, como lavagens das mãos, anti-sepsia das conexões e manter o
curativo oclusivo e seco de modo que o plano de cuidados deve ser voltado para a
realização e satisfação na redução dos riscos de infecção, relacionadas aos
cuidados de enfermagem.De acordo com os resultados obtidos constatou-se que
a maioria dos componentes de enfermagem conhece os risco da infecção durante
o manuseio do cateter venoso central e periférico, porém necessitam ser mais
cuidadoso no rigor da anti-sepsia, para prevenção infecção.

Com base no

resultado deste estudo, espera-se que o mesmo sirva de subsídios, para
assistência de enfermagem, e implementação utilizando as técnicas assépticas
para reduzir os riscos nos cateteres venosos, colocando em pratica as medidas de
profilaxia das infecções através de protocolos existentes na instituição. Sugerimos
que sejam implantada as escala de avaliação de flebite para ajudar na prevenção
de infecção e manter a educação continuada permanente em serviços das
praticas das terapias intravenosa.
DESCRITORES: Prevenção de infecção, cuidado de enfermagem, criança
hospitalizada.
APECIH - Infecção associada ao uso de cateteres vasculares.
3ª ed. 2005.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. APECIH - Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção
Hospitalar. Infecção relacionada ao uso de cateteres vasculares. 3.ed. São
Paulo, 2005.
2. Almeida F.A., Sabatés, A.L, Enfermagem pediátrica: a criança, o
adolescente e a sua família no hospital. São Paulo, ed Manole, 2008
3. Araujo AP M A, As Práticas de Cuidado à Criança com Cateter Venoso
Periférico e Seus Reflexos na Interação Enfermeiro-Familiar. Dissertação
de

Mestrado,

UERJ

2007

Disponível

em:

2152

<http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=621>
Acessado em: 09 de jun 2010.
4. Bardin, L. Análise de conteúdo.Lisboa: Edições 70,1979.
5. Bolick D, Cosendey C.H; revisão técnica, Carmagnani MIS, Segurança e
controle de infecção. Rio de Janeiro ed Reichmann & Affonso, 2006.

2153

O CUIDADO DO ENFERMEIRO COM O RECÉM NASCIDO: UMA
PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
Caribé ESS 1
Matos EVM 2
Garcêz JCD 3
Albuquerque NC 4

Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), considera-se
recém-nascido toda criança até o 28° dia de vida, m uitos autores consideram as
quatro semanas após o nascimento como período neonatal (Orlandi & Sabrá,
2000). As preocupações relacionadas com os cuidados do recém-nascido
ocorreram muito lentamente, esteve mais evidente no final do século XIX e inicio
do século XX. No século XIX, as crianças eram ignoradas pela classe médica,
não existiam instituições que se dedicassem aos cuidados infantis, exceto
algumas fundações, onde eram altas as taxas de mortalidade infantil (Lussky,
1999). A precariedade do serviço ocasionou um receio na população geral, o que
gerou reflexos importantes no investimento em políticas voltadas para a saúde do
grupo materno-infantil e contribuiu de maneira fundamental para o surgimento de
um movimento para a saúde da criança. Em 1984, o Ministério da Saúde junto
com Ministério da Previdência Social, aprovou o Programa Integral à Saúde da
Criança (PAISC), com o objetivo de reduzir a morbidade e a mortalidade infantil
de 0 a 5 anos. Esse foi um grande passo para o atendimento da criança recém
nascido no Brasil, vale ressaltar que posteriormente outros programas surgiram
para atender e reduzir a mortalidade infantil na época. Com essas políticas e com
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os avanços tecnológicos podemos enfatizar que, ao longo dos anos a mortalidade
dos recém-nascidos vem diminuindo em decorrência dos avanços científicos e
uma assistência primaria efetiva. Porém, essa mortalidade ainda persiste nos dias
de hoje, mais de um milhão de recém nascidos morrem por ano nas primeiras 24
horas de vida, um dos maiores motivos é a falta de uma assistência qualificada
dos profissionais de saúde, dados retirados do Fundo das Nações Unidas para a
Infância, UNICEF (2009). Dessa maneira, há uma necessidade de uma
assistência eficaz, exigindo do enfermeiro e sua equipe um conhecimento teórico,
cientifico e social, para lidar com essa situação. Kliegman & Behrman (2004)
afirmam que para uma assistência de enfermagem efetiva ao neonato, necessita
que a equipe de enfermagem tenha conhecimento da história familiar, história das
gestações prévias e atual e dos eventos durante o trabalho de parto.

O

envolvimento ético-profissional é de extrema valia na hora do parto e no seu
acompanhamento.

O enfermeiro tem que se por como interventor, sabendo

identificar e conhecer os mais variados métodos de comunicação seja do paciente
adulto ou recém nascido, com isso ele irá interpretar todos os sinais que o recém
nascido emite, e poderá intervindo da melhor forma possível. Após o nascimento
o bebê inicia uma vida independente, comparado ao fato que antes estava no
meio uterino, onde era protegido, nutrido e acomodado. Com isso, ele precisará
se adaptar ao novo meio que lhe concedido, o meio extra-uterino. Em decorrência
deste fato, o profissional enfermeiro tem o objetivo dar uma assistência integral
nos cuidados imediatos e gerais da enfermagem, proporcionando assim uma
satisfação do recém nascido, comparando ao tempo em que estava no meio intrauterino. Objetivo: Sensibilizar o profissional de enfermagem sobre a importância
de um cuidado simples e eficiente ao recém-nascido, colocando em prática todas
as suas habilidades intervencionistas, teóricas, científicas e sociais ao lidar com o
mesmo. Metodologia: Um estudo de caráter exploratório, onde foi feita uma
pesquisa bibliográfica, dando ênfase no cuidado da enfermagem com o recémnascido, utilizamos livros de autores conceituados sobre o assunto e abordamos
artigos encontrados em sites específicos como, scielo, bireme, e outros, também
dados de entidades públicas como UNICEF e Ministério da Saúde. Logo, “o
estudo exploratório trata-se de uma forma de pesquisa, que se caracteriza pela
busca, recorrendo a documentos já existentes, de uma resposta a uma dúvida,
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uma lacuna de conhecimento. Este tipo de pesquisa procura explicar um
problema

a

partir

de

referências

teóricas

publicadas

em

documentos,

dispensando a elaboração de hipóteses”, (Michel, 2005). Resultados: Com base
na pesquisa realizada através do estudo bibliográfico, percebeu-se que é de suma
importância conhecer e estar atento à comunicação verbal e não-verbal emitida
pelo bebê e pelas próprias profissionais durante o desenvolvimento do cuidado. A
criança recebe influência do meio ambiente, nos vários contextos que exibem as
pessoas e seus gestos, sons e movimentos, sendo o estímulo importante como
eixo para prover seu bom desempenho, afetivo, cognitivo, psicológico e social.
Dessa forma a equipe de enfermagem deve estar familiarizada com as medidas
exigidas pela criança, sendo necessário o reconhecimento de patologias no
primeiro instante de vida. Para Orlandi & Sabrá (2000) após o nascimento, o
recém-nascido (RN) necessitará de cuidados para se recuperar do traumatismo
do parto, seja ele concebido em parto normal ou cesário. Os cuidados ao recémnascido são divididos em imediatos e gerais. Os cuidados imediatos são os
cuidados que a equipe deve ter ainda na sala de parto para manter a vida do RN
e evitar futuras seqüelas, já os cuidados gerais, são os cuidados durante o
período de neonatal, onde a criança estará se adaptando a vida extra-uterina. No
período neonatal, o recém-nascido está se adaptando a vida extra-uterina, e ao
chegar a este novo ambiente o RN deve encontrar um ambiente favorável para
que seu organismo se desenvolva de uma forma saudável e o profissional de
enfermagem deve ter o conhecimento necessário para proporcionar o cuidado
efetivo ao RN, além de orientar os pais quanto aos cuidados que devem ser
tomados com a criança, evitando possíveis complicações. Conclusão: Os
modelos assistenciais desenvolvidos pela enfermagem têm que buscar suprir as
necessidades do bebê, já que é após o nascimento que se previnem e identificam
muitas doenças. Existe certa dificuldade devido aos profissionais não estarem
habilitados a reconhecer as exigências da criança, por isso à equipe de saúde
deve estar com atenção dobrada ao RN, devido ao mesmo não saber se
comunicar, sendo assim, a equipe deve coletar todas as alterações no bebê e
com isso, prestar uma assistência de enfermagem holística, que dê subsídios
para a sistematização dessa assistência. Além disso, a enfermagem deve orientar
os pais quanto aos cuidados com a criança e orientar a mãe sobre a importância
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do aleitamento materno como sendo insubstituível no desenvolvimento da
criança. Referências: Behrman RE, Kliegman RM. Nelson: princípios de pediatria.
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O CUIDADO ESPIRITUAL NO COTIDIANO DO ENFERMEIRO EM
CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

Santos TFM1, Mica TM², Oliveira, FCS³, Nascimento LC 4
Introdução: O Centro de Terapia Intensiva Pediátrica (CTIP) tem como objetivo
centralizar pacientes de alto grau de complexidade numa área hospitalar
adequada, com infra-estrutura, equipamentos e materiais próprios, bem como a
capacitação de recursos humanos, a fim de desenvolver um trabalho com
segurança,

promovendo,

por

meio

de

uma

assistência

contínua,

o

restabelecimento das funções vitais do organismo¹. Neste tipo de ambiente, é
comum a ocorrência de acontecimentos estressantes, tanto para a equipe de
saúde quanto para as crianças e adolescentes e seus familiares. Para esses
autores tanto o trabalhador quanto o usuário devem receber cuidados que
englobem as dimensões física, emocional, intelectual, social, cultural, espiritual e
profissional². Em estudo realizado por Surbone e Baider (2009), pacientes e
familiares confrontados com uma doença grave tendem a revelar muitos aspectos
da sua espiritualidade e, a maioria, inicia um diálogo sobre espiritualidade e
1. Enfermeira pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(EERP-USP,) Centro Colaborador da OMS para o Desenvolvimento da Pesquisa em Enfermagem,
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religiosidade com os profissionais de saúde, desejando que estes profissionais
não só mostrem respeito por suas necessidades espirituais e pontos de vista, mas
também participe com eles em reflexões sobre questões de significado particular,
fé e esperança. Em contraposição, sabe-se que as particularidades do
profissional influenciam diretamente no cuidado, entre elas, as suas crenças e
valores, as buscas particulares em prol de um conhecimento a respeito do tema e
a própria formação acadêmica; assim, ainda é evidente a falta de conhecimento e
inabilidade dos profissionais para lidar com aspectos espirituais³, mas há que se
reconhecer a necessidade de oferecer esse cuidado no CTIP, bem como a
facilidade do enfermeiro que permanece grande parte do tempo ao lado de seus
clientes e familiares e desenvolve uma relação de confiança para prestar esta
assistência. Nesse contexto, o cuidado espiritual precisa ser levado em conta ao
se planejar o cuidado no CTIP. Objetivo: Este estudo teve como objetivo explorar
a compreensão de enfermeiros, que atuam ou que já atuaram no cenário de um
Centro de Terapia Intensiva Pediátrico, acerca do cuidado espiritual na
assistência a crianças, adolescentes e suas famílias. Foi incluso, ainda,
descrições acerca do significado da espiritualidade e religiosidade para os
enfermeiros com experiência de atuação, atual ou prévia, em CTIP, no qual foi
analisado as dificuldades e facilidades desses enfermeiros para oferecer o
cuidado espiritual a essa clientela e suas famílias. Metodologia: Estudo
exploratório, de abordagem metodológica qualitativa. Foi aprovado pelo Comitê
de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo. Em virtude da escolha da técnica de bola de
neve (snowball sampling) para a coleta de dados, não houve um local específico
para o desenvolvimento da pesquisa. A seleção dos participantes e coleta de
dados para o desenvolvimento da pesquisa ocorreu de acordo com a própria
técnica (snowball sampling), na qual se caracteriza como uma técnica realista e
adaptativa, que contextualizando à pesquisa, enfermeiros atuantes ou que tiveram
experiência profissional no cuidado de crianças e adolescentes em CTIP foram
indicados por outros enfermeiros. Em seguida, repetiu-se o processo para esses
enfermeiros e, assim, sucessivamente até que atendeu-se o objetivo da pesquisa.
O primeiro enfermeiro foi indicado pela pesquisadora e orientadora dessa
pesquisa, em virtude de seu contato frequente com enfermeiros atuantes em
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Unidades de CTIP. A coleta dos dados foi realizada, durante o segundo semestre
de 2010 e primeiro semestre de 2011, e para alcançar o objetivo desse estudo,
utilizamos como técnica principal de coleta de dados a entrevista semiestruturada,
audiogravada, após autorização dos enfermeiros. A entrevista foi norteada por
duas questões principais: O que você entende por espiritualidade? E por
religiosidade? A partir delas, exploramos o objeto em estudo, inclusive, a
aplicabilidade destes conceitos na prática profissional. Após a transcrição das
entrevistas realizada na íntegra, a análise dos dados empíricos ocorreu em seis
etapas, segundo orientações de Braun e Clarke (2006) para análise temática
indutiva, um tipo de análise de conteúdo de abordagem acessível e flexível,
utilizada para trabalhar com pesquisas qualitativas. Resultados: Participaram
deste estudo, onze enfermeiros, do sexo feminino e na faixa etária de 24 a 40
anos, com tempo de formação e de atuação profissional, variando entre 7 meses
a 8 anos. No momento da coleta de dados, os enfermeiros entrevistados atuavam
em CTIP em diferentes hospitais. Os dados foram coletados de novembro de
2010 a fevereiro de 2011. Os resultados apontaram para três categorias, as quais
foram ilustradas com trechos de falas e articuladas com a literatura pertinente. A
espiritualidade e a religiosidade na visão do profissional enfermeiro no CTIP;
Barreiras para a prática do cuidado espiritual no CTIP; Estratégias utilizadas pelos
enfermeiros do CTIP para a prática do cuidado espiritual. Primeiramente, ao
buscar o conhecimento dos enfermeiros acerca dos conceitos de espiritualidade e
religiosidade, ressaltando a dificuldade e confusão geral em separá-los, os
resultados mostraram que grande parte dos enfermeiros do CTIP conseguiu
distinguir estes dois conceitos embora ainda afirmem que são interligados.
Quanto aos benefícios, os conceitos de espiritualidade e religiosidade, ambos
proporcionam aos profissionais e pacientes, fortalecimento psicossocial e apoio
frente as situações clínicas vivenciadas, por meio do conforto emocional, da
maneira humanizada de enxergar o cuidado, da criação de vínculo entre paciente
e enfermeiro, e do enfrentamento da equipe e família diante de situações de
cuidado até a morte. Assim, para estes profissionais, o cuidado espiritual é
essencial, não só para o paciente e sua família, mas também para os próprios
enfermeiros, servindo como fonte de apoio nos momentos de fragilidade daqueles
que estão sob seus cuidados. Nesse cenário, embora haja grande quantidade de
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procedimentos realizados e a gravidade dos casos corrobore para a sobrecarga
de trabalho, a prática do cuidado espiritual para os enfermeiros do CTIP é
indubitável. Os profissionais que atuam nessa área incorporam esse cuidado nas
suas atividades cotidianas informalmente. Entretanto, ao lançar um olhar crítico
sobre o contexto da terapia intensiva pediátrica, percebe-se que nesse cenário
ainda predominam práticas que privilegiam o conhecimento das realidades
exteriores, físicas e mensuráveis, rejeitando muitas vezes as realidades interiores,
como a subjetividade e a dimensão espiritual humana. Apesar das dificuldades
encontradas pelo enfermeiro, tais como: o receio da criação de vínculo, a falta de
tempo, a interação com as crianças graves e a influência direta dessa
particularidade de cuidado, grande parte dos enfermeiros reconhecem e
diferenciam os conceitos de espiritualidade e religiosidade, bem como acreditam
na necessidade da aplicação clínica do cuidado espiritual no CTIP, cenário no
qual as perdas, dor e morte estão intensamente presentes. Conclusões: Os
resultados demonstram percepções positivas sobre o cuidado espiritual dentro do
CTIP, constatamos que os profissionais que atuam nessa área incorporam esse
cuidado nas suas atividades cotidianas informalmente. Ao lançar um olhar crítico
sobre o contexto da terapia intensiva pediátrica, percebe-se que nesse cenário
ainda predomina práticas que privilegiam o conhecimento das realidades
exteriores, físicas e mensuráveis, rejeitando muitas vezes as realidades interiores,
como a subjetividade e a dimensão espiritual humana. Apesar das dificuldades
encontradas pelo enfermeiro, tais como: o receio da criação de vinculo, falta de
tempo, a interação com as crianças graves e a influência direta da sua
particularidade no cuidado, grande parte dos enfermeiros reconhecem e
diferencia os conceitos de espiritualidade e religiosidade, bem como, acredita na
necessidade da aplicação clinica do cuidado espiritual no CTIP, no qual as
perdas, dor e morte estão intensamente presentes. Nessa perspectiva, pode-se
dizer que a literatura ainda é escassa sobre como acontece o entrelaçamento
entre a enfermagem, a espiritualidade, o cuidado espiritual e o cenário do CTIP,
imprimindo-se a necessidade de explorar esse objeto de estudo; essa pesquisa
trouxe estratégias de aplicação práticas do cuidado espiritual dentro do CTIP,
contribuindo para a atuação dos profissionais enfermeiros da área.
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Resumo
O vocábulo estoma tem origem grega a partir do étimo stóma, exprime a idéia de
boca e tem como sinônimo estômato. Uma ostomia intestinal característica é uma
cirurgia para construção de um novo trajeto para saída de fezes para o meio
externo. Dependendo do lugar onde será feita, será diferente a freqüência de
evacuações e também a consistência das fezes. Quando é realizada no intestino
grosso, chamamos de Colostomia, apresentando fezes cuja consistência varia de
líquida a semi-líquida. Quando é realizada no intestino delgado, chamamos de
Ileostomia. Neste tipo de ostomia, as fezes são inicialmente líquidas, passando,
após um período de adaptação, a ser semi-líquidas ou semi-pastosas.1 Em
crianças, estes são, em sua maioria, temporários e realizados no período
neonatal. Os estomas têm a função de descomprimir, drenar, aliviar tensões de
anastomose, restaurar as funções do órgão afetado nos casos de impossibilidade
técnica de sutura primária ou de risco de complicações induzido pelo mau estado
nutricional do paciente por qualquer condição adversa, local ou sistêmica. O
estoma normal apresenta uma coloração rosa forte ou vermelho vivo; brilhante e
com formato regular; sem edema, ulceração ou nódulos na mucosa e sem sinais
de hemorragia e a pele periestoma apresenta-se íntegra.1,2 O tempo de
permanência pode ser de meses a anos, o que dependerá da doença de base da
criança e das inúmeras cirurgias a que poderá ser submetida ao longo da vida
para reconstrução das estruturas atingidas pela malformação. Dentre as
anomalias neonatais do trato digestivo, encontramos: atresia duodenal e jejunal,
megacólon congênito aganglionar, imperfuração anal, enterocolite necrosante,
íleo e peritonite meconiais. Um local adequado permite melhores cuidados com o
estoma, ao mesmo tempo em que diminui a incidência de complicações. Deve-se
evitar a proximidade da crista ilíaca e do rebordo costal, dando preferência para a
exteriorização através do músculo reto abdominal.1 Dessa forma, para a seleção
do local de estoma em crianças, deve-se ter como princípio e justificativa
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respectivamente: selecionar um local afastado do umbigo, pois a adesão da bolsa
interfere nos cuidados com o coto umbilical; evitar locais baixos do abdômen, pois
a criança chuta, deslocando-a; separar os orifícios no caso de estomas em duas
bocas, pois facilita a colocação da bolsa pediátrica no estoma funcional e
selecionar um local afastado da incisão, pois reduz os riscos de contaminação,
permitindo o cuidado da incisão e evitando a adesão da bolsa numa superfície
irregular (cicatriz).3 Dentre os cuidados com o estoma destacam-se a observação
da cor (deve ser vermelho vivo, ou rosa escuro); a forma, podendo ser regular
(quando apresenta a mesma forma que a base na parede abdominal) ou irregular;
o tamanho, em milímetros (é a medida da base do estoma na parede abdominal,
através da mensuração); a protrusão (refere à altura do estoma, ou seja, a
extensão de alça intestinal exteriorizada na parede abdominal); a umidade (a
aparência é úmida, com aspecto brilhante, observada no estoma pela presença
de muco intestinal) e a integridade da mucosa (caracterizada pela ausência de
ulcerações, tumorações ou granulomas na superfície do estoma).1 O enfermeiro
deve conhecer as condições de normalidade da pele, saber realizar o exame
físico, identificar alterações da região do periestoma e saber substituir a bolsa
quando necessário, a fim de estabelecer o diagnóstico de enfermagem para uma
assistência de qualidade e individualizada.4 Diante destas ponderações, temos
como objeto deste estudo: o cuidado de enfermagem com ostomias intestinais em
RNs; sendo os objetivos propostos: identificar o conhecimento dos enfermeiros
acerca dos cuidados em ostomias intestinais no RN internado numa unidade de
Terapia intensiva neonatal. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem
qualitativa, cujos sujeitos foram 16 enfermeiros que trabalham na assistência aos
recém-nascidos (RNs), em uma UTI Neonatal (UTIN) de um hospital privado do
município do Rio de Janeiro, que trabalham em regime de plantão 12x60 horas,
tanto no período diurno quanto no noturno. A unidade é composta de 40 leitos da
UTIN, sendo destes, 15 leitos destinados ao atendimento de recém-nascidos de
alto risco; 20 leitos para os de médio risco e 5 leitos para os de baixo risco. A
coleta de dados foi realizada nos meses fevereiro e março de 2011 utilizando-se
uma dinâmica elaborada com base na dramatização, na qual a pessoa
desenvolvia atividades de simulação da realização dos cuidados com a ostomia e,
concomitantemente, verbalizava o procedimento que estava desenvolvendo. As
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falas a respeito dos cuidados dramatizados foram gravadas e, posteriormente,
transcritas. A duração da dinâmica foi de 5 a 10 minutos, dependendo da atuação
de cada sujeito. Vale ressaltar que esta pesquisa está pautada na Resolução n°
196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que regulamenta e fornece as
diretrizes e normas para pesquisas envolvendo seres humanos. Com base na
análise e no tratamento dos dados, foi possível chegar aos resultados descritos a
seguir. Em relação à avaliação do ostoma, 14 dos 16 enfermeiros entrevistados
referiram a necessidade de se avaliar o ostoma em uma criança portadora de
uma ostomia intestinal a fim de identificar possíveis complicações. Após a
avaliação do ostoma, é necessário realizar cuidados com o mesmo. Para tanto,12
dos 16 enfermeiros entrevistados, descreveram quais os cuidados que os
mesmos fariam com o estoma. Em seguida, os enfermeiros dão continuidade à
assistência, avaliando a pele ao redor do estoma. Dos 16 enfermeiros
entrevistados, 13 citaram esta conduta. Os enfermeiros também relataram sobre
os cuidados que teriam com a pele ao redor do estoma, não se referindo apenas
à limpeza, mas destacando o uso de protetores Dentre os entrevistados, 12
registraram quais os cuidados teriam. Ao se deparar com uma criança
ostomizada, a avaliação da bolsa de ostomia é mencionada por 15 dos 16
enfermeiros

entrevistados.

Dependendo

da

localização

do

estoma,

as

características das fezes são diferentes, cabendo ao enfermeiro a avaliação para
determinar os cuidados mais apropriados. Em relação à avaliação das fezes, 5
dos 16 enfermeiros descreveram a importância desta avaliação. A orientação a
família bem como a aproximação da mesma aos cuidados com o recém-nascido é
um tema muito relevante que somente foi considerado por um enfermeiro. Existiu,
entretanto, 1 enfermeiro, que mencionou a orientação quanto aos cuidados de
uma ostomia, para sua equipe técnica. Os enfermeiros descrevem o
procedimento realizado preocupando-se em otimizar a assistência a fim de evitar
um estresse e risco maiores ao recém nascido. Tal fato ficou evidenciado em 9
dos enfermeiros entrevistados. A realização de um procedimento em um RN, seja
ele termo ou pré- termo, implica em saber se o mesmo encontra-se estável
hemodinamicamente para ser submetido ao procedimento. E para tanto, é
necessário a avaliação do mesmo. Porém, infelizmente isto não pode ser visto
durante as entrevistas, onde apenas 05 enfermeiros entrevistados mencionou
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avaliar a criança, verificando as condições da mesma antes de realizar o
procedimento. Concluimos, portanto que o estudo nos permitiu a identificação do
conhecimento dos enfermeiros acerca dos cuidados em ostomias intestinais no
RN prematuro internado em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal,
observando que apesar do embasamento teórico consistente de todos os
enfermeiros entrevistados, a assistência era oferecida de modo diversificado, não
existindo, portanto, uma padronização do cuidado, o que pode colaborar para o
prejuízo da qualidade da assistência prestada. Além disso, a pesquisa nos
mostrou que o tema abordado é de extrema importância e relevância, visto que
existem poucos estudos sobre o assunto e que isto acaba afetando o principal
foco deste estudo: o RN com uma ostomia intestinal. Diante disto, apontamos a
necessidade de criação de um protocolo de assistência, a fim de padronizar o
cuidado a esta clientela e também contribuir para a continuidade da assistência.
REFERÊNCIAS 1 - Santos, V. L. C. de G. Assistência em estomaterapia:
cuidando do ostomizado / Vera Lúcia Conceição de Gouveia, Isabel Umbelina
Ribeiro Cesaretti. – São Paulo: Editora Atheneu, 2005. 2 - Ministério da Saúde.
Orientações

sobre

ostomias.

2003.

Disponível

em:

www.inca.gov.br/publicacoes/ostomias.pdf. Acesso em: 20 nov 2010. 3 Hampton, B. G. Periostomal and stomal complications. In: Hanpton BG e Bryant
RA. Ostomies and continent diversions – nursing management. St Louis, Mosby
Year Book: 106-128, 1992. Cap.3. 4 - Diagnóstico de Enfermagem da NANDA:
definições e classificação 2005-2006 / North American Nursing Diagnosis
Association;
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O ENFERMEIRO COMO ORIENTADOR NA OFERTA
ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR A PARTIR DOS 6 MESES

DA

¹ Silva APL, ¹ Souza DF, ¹Linhares SC, ¹Brito TCP, ² Parente AT

Introdução: A alimentação da criança desde o nascimento e nos primeiros meses
de vida tem repercussões ao longo de toda a vida do indivíduo. Sabe-se que o
aleitamento materno é um importante componente da alimentação infantil, uma
vez que é capaz de nutrir adequadamente as crianças, com efeito positivo tanto
no crescimento como no desenvolvimento craniofacial e motor-oral do recémnascido. A literatura tem afirmado e chamado atenção para a importância da
sucção durante o aleitamento materno, pois ela promove o desenvolvimento
adequado dos órgãos fono-articulares, quanto à mobilidade e postura, e das
funções de respiração, mastigação, deglutição e articulação dos sons da fala. A
introdução precoce dos alimentos complementares pode levar à ruptura do
desenvolvimento motor-oral adequado (NEIVA, 2003). Por tanto deve-se saber o
momento adequado para se iniciar a alimentação complementar. Uma vez que
alimento complementar é qualquer alimento dado durante o período não mais
exclusivo do leite materno, as refeições podem ser preparadas especialmente
para a criança ou podem ser os alimentos consumidos pelos demais membros da
família, mas modificados para atender as habilidades e necessidades da criança.
Além de suprir as necessidades nutricionais, a introdução da alimentação
complementar a partir dos seis meses aproxima progressivamente a criança aos
hábitos alimentares de quem cuida dela e exige todo um esforço adaptativo a uma
nova fase do ciclo de vida, na qual lhe são apresentados novos sabores, cores,
aromas, texturas e saberes. Nos últimos anos, têm ocorrido avanços importantes
na promoção da amamentação, mas, infelizmente, a promoção da alimentação
complementar tem tido menos progressos (BRASIL, 2009). Por isso, o grande
desafio do profissional de saúde é conduzir adequadamente esse processo,
auxiliando

a

¹ Acadêmicas, 5º semestre do Curso de Graduação em Enfermagem, da Universidade da
Amazônia- UNAMA
² Enfermeira, Mestra em Ciências Ambientais. Docente da Enfermagem Pediátrica e Assistência a
Criança e ao Adolescentes
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mãe e os cuidadores da criança de forma adequada a estarem atentos às
necessidades da criança, da própria mãe e da família, acolhendo dúvidas,
preocupações, dificuldades, conhecimentos prévios e também os êxitos, que são
tão importantes quanto o conhecimento técnico para garantir o sucesso de uma
alimentação complementar saudável. Objetivos: Este trabalho tem como objetivo
discutir a importância do papel do enfermeiro na orientação adequada quanto ao
tempo oportuno para iniciar a introdução dos alimentos complementares a partir
dos 6 meses, após o aleitamento exclusivo. Metodologia: Trata-se de uma
revisão bibliográfica, cujo conteúdo foi formulado com base na busca de material
acadêmico de referência ao tema, coletado tanto em meio eletrônico, através da
Biblioteca Virtual da Saúde, como no acervo de livros e artigos da Biblioteca
Central da Universidade da Amazônia-UNAMA. Resultados: De acordo com o
levantamento

bibliográfico,

verificou-se

que

introduzir

os

alimentos

complementares tardiamente também é desfavorável, uma vez que o crescimento
da criança para ou se lentifica, e o risco de desnutrição e de deficiência de
micronutrientes aumenta. Uma alimentação complementar adequada compreende
alimentos ricos em energia e micronutrientes (particularmente ferro, zinco, cálcio,
vitamina A, vitamina C e folatos), estimular a criança a ingerir o açaí, fruta regional
sem açúcar e orientar quanto a adição de 3 três gotinhas de limão para liberar o
ferro heme e acrescentar em sua dieta alimentos que são fontes de ferro como o
fígado da galinha que muitos não tem conhecimento sobre sua altíssima
concentração de ferro, orientar quanto as práticas de higiene bem como todos os
alimentos devem ser lavados em água corrente e os utensílios utilizados nas
papas salgadas devem ser bem fervidos com isso os cuidadores vão estar
oferecendo uma refeição rica em micronutrientes e sem contaminação (isentos de
germes patogênicos, toxinas ou produtos químicos prejudiciais), e de fácil
consumo e boa aceitação pela criança, em quantidade apropriada, fáceis de
preparar a partir dos alimentos da família e com custo aceitável para a maioria
das famílias. O enfermeiro então pode criar esse elo de comunicação entre seus
pacientes, preocupando-se em adequar suas orientações de acordo com o modo
e a condição de vida de cada família. Informando sobre a substituição dos
legumes com preços mais elevados por outros com valor nutritivo semelhante e
preços mais acessíveis entre eles temos a batata comum pela batata doce, o
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brócolis pelo cariru (legume da agricultura local), entre outras. É importante
lembrar que, embora haja recomendações científicas corretas, o sucesso da
promoção da alimentação complementar, em última instância, ocorre apenas
quando as mães/cuidadores conseguem colocá-las em prática (DAELMANS;
MARTINES, 2003). Para isso, são essenciais: definição de mensagens
educacionais efetivas para atingir a adoção de práticas mais positivas;
conhecimento dos conceitos e opiniões das mães sobre a alimentação das
crianças pequenas; reconhecimento e valorização, pelo profissional de saúde, da
capacidade da mãe/cuidador como elemento-chave para a saúde da criança;
ajuda prática do profissional de saúde, inclusive, quando necessário, ajudando a
mãe a executar as práticas de alimentação da criança, até que ela aprenda a
realizá-las sozinhas; e identificação e valorização das características maternas
que fazem o diferencial qualitativo das mães que têm práticas positivas de
alimentação

de

suas

crianças,

mesmo

quando

vivendo

em

condições

desfavoráveis. Dessa forma, faz-se necessário dizer que o enfermeiro capacitado
poderá estar trabalhando junto à população não somente prestando assistência,
mas também na promoção e educação de forma afetiva nas orientações de
assuntos de amplo contexto. Conclusão: A introdução de uma alimentação
complementar de qualidade e que não traga prejuízos ao desenvolvimento de
uma criança é um grande desafio para os pais/ cuidadores e profissionais de
saúde, pois uma alimentação saudável é composta de alimentos ricos em energia
e nutrientes como ferro, zinco, cálcio, vitamina A, vitamina C dentre outros, livres
de microrganismos, e sem adição de condimentos e sal em excesso, facilitando
assim a aceitação por parte da criança e na quantidade correta para ela e de fácil
preparo e nas condições financeiras de sua família. Por isso, caso esta etapa não
seja orientada devidamente poderá trazer danos no desenvolvimento e refletir ao
longo da vida da criança. Por manter um contato direto com os pais e cuidadores,
cabe à enfermagem orientar quanto à escolha correta desta alimentação e intervir
com recomendações, orientações e práticas educacionais que possam de forma
eficaz ajudar na escolha correta da alimentação dessas crianças, podendo assim
evitar prejuízos para estes indivíduos pequeninos por toda a sua vida.

Descritores: Suplementação alimentar, Enfermeiro, Orientação infantil.
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O ENFERMEIRO CUIDANDO DE CRIANÇAS COM ANOMALIAS
CRÂNIO-FACIAIS

Dias CS1; Monteiro PAS2; Silva EC3

O presente estudo trata-se de um relato de experiência do trabalho de
Enfermeiros Pediátricos como voluntários locais, no mutirão de Cirurgias da
Operação Sorriso. A Operação Sorriso é um mutirão de cirurgias que atende
crianças, adolescentes e adultos que nasceram com anomalias crânio-faciais.
Dentre estas anomalias as mais comuns são fissura labial e fenda palatina, essas
anomalias são congênitas e muito estigmatizantes para a criança e sua família,
gerando desordens na esfera biológica, social e psicológica. Este mutirão ocorreu
na segunda semana do mês de Agosto do ano de 2011 em um Hospital
Universitário de Grande Porte do Estado do Rio de janeiro, foram atendidos, 103
pacientes em 6 dias, dentre estes, 11,65% eram lactentes, 15,53% pré-escolares,
9,70% escolares, 18,44% adolescentes e 44,66% adultos. Estes pacientes vieram
de vários locais do Estado do Rio de Janeiro, pois não existem centros de
referências especializados suficientes para atendê-los, gerando uma grande
demanda reprimida de pacientes com anomalias crânio-faciais sem tratamento.
As intervenções cirúrgicas mais frequentes foram: reparação de fissura labial e/ou
reparação de fenda palatina e rinoplastia. Participaram deste mutirão,
profissionais de várias partes do mundo. Para a Operação Sorriso foi montado
uma estrutura que envolveu: sala de fonoaudiologia, brinquedoteca, secretaria,
sala de triagem e avaliação do risco cirúrgico. No centro cirúrgico foram dispostas
cinco salas cirúrgicas e toda a equipe para oferecer suporte quando necessário.
Foi montado um time internacional com uma equipe multidisciplinar, esse
entendimento de que o paciente deve ser atendido por profissionais de diversas
1 Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJHospital Universitário Pedro Ernesto.
2 Enfermeira Mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Gerente da unidade de
Cirurgia Pediátrica do Hospital Universitário Pedro Ernesto.
3 Enfermeira Residente Especializanda em Pediatria pela Faculdade de Enfermagem da UERJHospital Universitário Pedro Ernesto.
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áreas de atuação é o sucesso da missão. Estes profissionais são cadastrados e
constantemente treinados, são eles, Enfermeiras, Médicos, fonoaudiólogos,
psicólogos, Fisioterapêutas, Instrumentadores Cirúrgicos e voluntários de diversas
profissões, o idioma não foi um limitante para que todos atuassem em prol do
sucesso da missão. A equipe de Enfermagem era composta por seis Enfermeiras
voluntárias com experiência e a equipe do Hospital Universitário de três
enfermarias, denominada como voluntários locais. Dentre estes voluntários
existiam enfermeiros, técnicos de enfermagem e residentes de enfermagem.
Durante o preparo das unidades oferecemos apoio na logística de disposição de
leitos e fornecimento de insumos para a montagem das unidades. Posteriormente
atuamos diretamente na assistência dos pacientes, admitindo-os, a partir do
histórico de enfermagem do pré-operatório,exame físico, orientações préoperatórias direcionadas para reduzir o estresse da criança e seus familiares. O
cuidado de enfermagem pré-operatório é fator primordial que afeta diretamente no
trans e pós-operatório1. As orientações pré-operatórias fornecidas à criança e à
família proporcionam vantagens inquestionáveis na recuperação global da criança
sob o ponto de vista orgânico e psíquico, além da redução do tempo de
internação, menores índices de infecção e menos danos psicológicos. Estas
orientações minimizam o impacto da hospitalização e desmistificam o processo
cirúrgico. Foi enfatizado a orientação quanto ao jejum, que consistia em: dieta
livre própria para idade até às zero horas e dieta de líquidos claros(chá, refresco,
leite materno, água) até às 3 horas da manhã.O jejum da faixa etária infantil deve
ser entendido pelos pais como forma de evitar a aspiração durante a cirurgia.
Antes de iniciar a restrição hídrica e alimentar as crianças foram encorajadas a
beber líquidos para promover a hidratação e evitar o ressecamento e a sede. O
jejum prolongado maior que 6 horas foi evitado. Os lactentes que utilizam
fórmulas lácteas ou dieta mista necessitam de atenção especial, pois estão
sujeitos a desidratar muito rapidamente. As principais dúvidas geraram entorno
da anestesia (tipo, possíveis riscos e complicações), procedimento cirúrgico
(tempo e duração da cirurgia) e data da alta. O enfermeiro trabalhou a imagem
corporal. O resultado estético insatisfatório de uma correção cirúrgica como as
cicatrizes irregulares e/ou assimétricas podem ser complicações de ordem
emocional freqüentes durante a fase pré-escolar, escolar e da adolescência,
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levando a criança, em alguns momentos, a processos de depressão. Isto, muitas
vezes, indica a necessidade de correção plástica da cicatriz, de estimulação da
auto-estima e do acompanhamento psicológico, fato tão importante que é muito
valorizado pelos profissionais deste mutirão. Desta forma, esta condição deve ser
exaustivamente trabalhada com os pais e a criança na vigência destes
acontecimentos. A média de internação foi de três dias, somente dois pacientes
permaneceram por quatro dias, devido ao aumento de sangramento e
necessidade de retorno ao centro cirúrgico, o qual foi totalmente controlado sem
gerar maiores complicações. Destes pacientes 100% das complicações
ocorreram em adultos. No momento do pós-operatório as ações foram voltadas
para a prevenção de complicações do ato anestésico-cirúrgico, prevenção e alívio
da dor, para o conforto da criança e da sua família e o preparo para a alta. Os
enfermeiros eram responsáveis pela admissão/avaliação, quanto à dor e
sangramento, aprazamento dos horários de administração de analgésicos e
antibioticoterapia. Além de realizar a limpeza da ferida operatória, bem como,
introdução e avaliação da aceitação das dietas. Para o controle da dor era
administrado, Tylenol na apresentação oral de 750 mg, para a diminuição do
edema local, foi utilizado ibuprofeno e como profilaxia para infecção a medicação
utilizada foi a amoxicilina suspensão oral. A dieta era introduzida inicialmente em
consistência líquida, temperatura fria ou ambiente na forma de suco claro (o suco
de uva deve ser evitado devido sua coloração, para não confundir com
sangramento), para o bebê iniciamos com o leite (NAN ou leite materno
ordenhado), após a aceitação da dieta líquida era liberada a sopa batida e depois
de 24 horas dieta pastosa fria. A limpeza da ferida operatória era feita com hastes
flexíveis longas com algodão nas extremidades e embebido em água oxigenada.
Em relação à alta as famílias eram orientadas para evitar esforço, escovação leve
dos dentes, não utilizar mamadeiras, chupetas ou chuquinhas, analgesia para dor,
limpeza da ferida operatória e instilação de soro fisiológico nas narinas, para
possíveis desobstrução. O cuidado de enfermagem deverá ser centrado na
criança e na família, entendendo que a participação familiar no processo saúde e
doença da criança é primordial para a obtenção do sucesso no tratamento. Fica a
lição do total desprendimento da equipe diante da grande carga de trabalho e o
espírito de humanidade em atender o paciente em todas as suas necessidades e
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a grande recompensa, que se resume ao sorriso e agradecimentos da criança e
seus familiares.
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O ENFERMEIRO FRENTE À ATIVIDADE EDUCATIVA COM
ESCOLARES – RELATO DE EXPERIÊNCIA.1
Moreira JGP1, Cunha CLF2, Carvalho ESM1, Ramos SC1, Pires RL1
Introdução: Todos nós nascemos com a capacidade de aprender. Baseada
neste pensamento, Maria Montessori (1870-1952), uma médica italiana, lançou as
bases do que seria mais tarde conhecida como a Teoria Montessoriana de
Ensino. Segundo ela, a educação é uma conquista das crianças, portanto devem
ser dadas condições para que ela aconteça, respeitando sempre os limites de
cada idade (NOVA ESCOLA, 2010). O ambiente tem grande influencia sobre o
aprendizado da criança, portanto deve ser incentivado o desenvolvimento livre da
independência e da iniciativa, incentivando a tendência natural das crianças de
tocar e interagir com tudo que está ao seu alcance. Segundo Montessori, "A
criança ama tocar os objetos para depois poder reconhecê-los". Somente através
do toque e do movimento que as crianças exploram o mundo ao seu redor.(NOVA
ESCOLA, 2010). De acordo com Vieira (1986), através da atividade lúdica e do
exercício das atividades espontâneas, a criança entra em contato com o ambiente
e se torna mais objetiva, observadora, aprende a manipular os objetos,
desenvolve o equilíbrio e a habilidade neuromuscular.( KUHLMANN JR, 2000).
Grandes teóricos da educação, como Decroly, Piaget, Vigotsky, Elkonin, Huizinga,
Dewey, Freinet, Froebel, frisaram a importância que os métodos lúdicos
proporcionam à educação de crianças, adolescentes e adultos, pois nos
momentos de maior descontração e desinibição, oferecidos pelos jogos, as
pessoas se desbloqueiam e descontraem, o que proporciona maior aproximação,
uma melhoria na integração e na interação do grupo, facilitando a aprendizagem.
(SANTANA, 2011). Para Vygotsky (1984), o desenvolvimento da criança está
relacionado às brincadeiras, pois esta cria uma zona proximal da infância e
fornece ampla estrutura básica para mudanças da necessidade e da consciência,
criando um novo tipo de atitude em relação ao mundo. Assim sendo a educação
infantil deve ser um mundo de estímulos que, através de atividades lúdicas e
1
2

Pós-graduação em saúde da família
Mestrado em saúde materno-infantil

2175

brincadeiras, contribuam com o desenvolvimento da criança. (OLIVEIRA, 2010).
Atividade lúdica é toda e qualquer animação que tem como finalidade causar
prazer e entretenimento a quem pratica.

Na educação Infantil podemos

comprovar a influência positiva das atividades lúdicas em um ambiente
aconchegante, desafiador, rico em oportunidades e experiências para o
crescimento sadio das crianças. (MALUF, 2011). Ainda para a autora citada, no
desenvolvimento da criança, a atividade Lúdica, proporciona condições
adequadas ao seu desenvolvimento físico, motor, emocional, cognitivo e social e
tem como benefícios: a assimilação de valores, a aquisição de comportamentos, o
desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento, aprimoramento de
habilidades e socialização. As atividades lúdicas na educação de alunos do
Ensino Fundamental e Médio, cuja faixa etária varia entre 12 e 18 anos, são uma
prática privilegiada para uma educação que objetive o desenvolvimento pessoal e
a atuação cooperativa na sociedade. São, também, instrumentos motivadores,
atraentes e estimuladores do processo de ensino e aprendizagem e da
construção do conhecimento. A ação lúdica pode ser definida como uma ação
divertida, seja qual for o contexto lingüístico, desconsiderando o objeto envolto na
ação. (SANTANA, 2011). Como enfermeiros da estratégia saúde da família,
percebemos a importância de atividades educativas nas unidades básicas de
saúde, escolas, igrejas e outros, portanto foi realizado esse trabalho com crianças
em uma escola do ensino fundamental, utilizando o lúdico, como forma de
aprendizagem e interação social. Objetivos: Realizar atividade lúdica em
comemoração ao dia das crianças em uma escola pública em área de cobertura
das ações da Estratégia Saúde da Família em São Luís - MA; favorecer o
desenvolvimento de comportamento sócio-afetivo, por meio da arte de contar
estória e dinâmica de grupo e proporcionar o aprendizado, relacionado com a
prática da alimentação saudável. Metodologia: Este relato de experiência tem
como base uma atividade educativa desenvolvida em uma escola de ensino
fundamental da rede publica municipal com a participação de 63 crianças
estudantes do terceiro e quarto ano, como atividade em comemoração a semana
da criança realizada pela equipe da Estratégia Saúde da Família. A atividade foi
iniciada às 16 horas e teve duração de 40min. O foco da atividade foi a
importância da alimentação saudável. Na realização da atividade educativa foram
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utilizados recursos como: dinâmica de grupo e estória infantil. Fez-se
apresentação da equipe que participou da atividade (enfermeira e agentes
comunitários de saúde), utilizou-se vestimentas de boneca, dinâmica de grupo,
que proporcionou o movimento corporal das crianças e por último, foi contado
uma estória infantil com base no livro infantil: Alimentação saudável? Eca!, que
conta a estória de um menino que gostava de ler, sua estória favorita era de João
e Maria, devido as goloseimas da casinha. Foi utilizado recurso visual com
ilustrações da estória contada e no decorrer de toda a atividade foi incentivado a
participação das crianças, que participaram de forma ativa. Resultados: A
atividade realizada tinha como temas a apresentação, integração, construção do
contato grupal e práticas da alimentação saudável, tendo como objetivo
proporcionar de uma forma descontraída, a participação das crianças,
favorecendo o processo de ensino- aprendizagem.A integração entre as crianças
possibilitou as mesmas a conhecerem melhor umas as outras. A dinâmica
utilizada possibilitou o que as crianças fizessem parte da construção do
conhecimento através dos estímulos que lhes foram apresentados. Unir o
aprendizado à brincadeira nos mostra que em todas as horas e de todas as
formas se é possível ensinar e aprender. Conclusão: Com a elaboração deste
trabalho, percebemos o quanto as atividades lúdicas nessa faixa etária,
proporcionam momentos de interação, aprendizagem e conseqüente, adoção de
práticas de alimentação saudável, bem comocrianças reprodutoras deste
conhecimento junto aos seus familiares. Tornando a educação em saúde na
estratégia saúde da família uma ação fácil e dinâmica, junto às crianças em idade
escolar.
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DE
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UMA

ABORDAGEM DO COMPORTAMENTO MATERNO E O PAPEL DA
ENFERMAGEM
Autores
Ribeiro LS, Xavier GM, Pires AMF
Resumo
Evidências históricas indicam que provavelmente, sempre houve pessoas com
Síndrome de Down na humanidade. A Síndrome de Down se caracteriza, em sua
etiologia, por ser uma alteração na divisão cromossômica usual, resultando na
triplicação – ao invés da duplicação - do material genético referente ao
cromossomo 21. A causa dessa alteração ainda não é conhecida, mas sabe-se
que ela pode ocorrer de três modos diferentes. Em 96% dos casos, essa trissomia
se apresenta por uma não-disjunção cromossômica total: conforme o feto se
desenvolve, todas as células acabam por assumir um cromossomo 21 extra. Em
cerca de 4% dos casos, entretanto, ou os portadores não têm todas as células
afetadas pela trissomia, sendo denominados como casos “mosaico” (entre 0,5 –
1%), ou desenvolvem a síndrome de Down por translocação gênica (entre 3,0 –
3,5%), caso em que parte ou todo o cromossomo 21 extra se encontra ligado a
um outro cromossomo, geralmente o cromossomo 14. Embora as diferentes
formas de manifestação da trissomia possam provocar variações físicas, clínicas
e nas capacidades cognitivas, existem poucos estudos comparativos que possam
atestar as reais diferenciações existentes entre os três grupos de portadores de
Síndrome de Down. Dentre as características fenotípicas desta síndrome
destacam-se a braquicefalia, descrita por um diâmetro fronto-occipital muito
pequeno, fissuras palpebrais com inclinação superior, pregas epicânticas, base
nasal achatada e hipoplasia da região mediana da face. A Deficiência Mental
(DM) é uma das características mais presentes em crianças com SD, o que pode,
provavelmente, ser justificado por um atraso global no desenvolvimento, que varia
de criança para criança. Dentro deste contexto, o nascimento de uma criança com
Síndrome de Down (SD) irá exigir um processo de adaptação muito maior por
parte dos pais e mães, pois ela apresenta atraso em seu desenvolvimento e
limitações em suas aquisições, precisando de mais tempo para desenvolver
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habilidades tais como andar, controlar os esfíncteres e falar. Desse modo, cada
momento terá suas peculiaridades, o que pode exercer impacto sobre a família,
em especial sobre os genitores. Hoje, vem sendo cada vez mais frequente o
conhecimento do diagnóstico ainda no período gestacional, em decorrência dos
exames cada vez mais precisos para levantar a suspeita da síndrome, que é
confirmada pelo exame de cariótipo. As técnicas disponíveis de diagnóstico prénatal da síndrome de Down incluem a amniocentese, a amostra de vilocorial e a
triagem de alfafetoproteína. Para que o profissional enfermeiro possa descortinar
aos pais uma outra visão que vai além daquela imposta pela genética, faz-se
necessário uma postura positiva, de abertura e receptividade. Este agir
consciente e intencional propicia situações de encontro e interação com os pais
durante todas as etapas preventivas e terapêuticas preparando-os para o vir-aser.

Esta

pesquisa

apresenta,

inicialmente,

aspectos

relacionados

ao

enfrentamento da Síndrome de Down pelas mães e o papel da enfermagem.
Realizou-se um estudo descritivo quantitativo sobre o enfrentamento da Síndrome
de Down, o qual teve como objetivo geral: Descrever o processo de
enfrentamento da Síndrome de Down pelas mães com filhos portadores dessa
síndrome. Além deste, o presente estudo traz ainda como objetivos específicos:
Verificar a forma como a notícia de ter um filho portador da Síndrome de Down foi
anunciada e as orientações recebidas sobre a nova situação; Identificar as
dificuldades encontradas pela mãe e os processos desenvolvidos para o cuidado
do filho portador da Síndrome de Down; Relatar a atuação da Enfermagem no
processo de divulgação e orientação das mães com filhos portadores de S. Down.
A pesquisa foi realizada com 10 mães de crianças atendidas pelo setor de
Fisioterapia Neuropediátrica da Clínica Escola Santa Edwiges com faixa etária de
0 (zero) a 12 (doze) anos de idade, nos dias 13 de setembro a 7 de outubro de
2010. Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário com a mãe
destacando categorias como - Descoberta, Necessidades, Dificuldades, Falta de
orientações, Preconceito, Informação sobre a Síndrome de Down pela equipe de
saúde; especificamente pela enfermagem. As entrevistas foram realizadas
mediante autorização das mães que assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido, em que se definia a inexistência de risco para os participantes, a
possibilidade de retirar-se da pesquisa a qualquer momento e o sigilo quanto à
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sua identidade. Observou-se que 70% das crianças eram do sexo masculino.
Metade das mães entrevistadas (50%) tinham entre 16 e 25 anos de idade.
Noventa por cento (90%) das mães receberam o diagnóstico da SD (Síndrome de
Down) após o nascimento da criança, sendo em 70% dos casos comunicado pelo
médico e 90% tinham um conhecimento breve sobre a SD. Entre as participantes,
70% acharam que o diagnóstico não foi dado à família de forma esclarecedora e
20% relataram que não foram fornecidas orientações necessárias sobre o
tratamento. Os sentimentos vivenciados pelas mães frente ao diagnóstico de SD
foram: 50% agiram com naturalidade, 20% experenciaram desespero e choque,
20% ficaram tristes e 10% negaram a situação. A enfermagem forneceu
orientações em 60% dos casos. E 50% das mães procuraram a internet para ter
informações sobre a SD. O filho portador de SD provocou mudanças nas
atividades maternas domésticas e profissionais (40%) e no relacionamento
conjugal (70%) sendo que neste em 50% para um convívio melhor. Vale destacar
que 90% das mães não têm dificuldade em cuidar do seu filho assim como não o
negou em nenhum momento (70%). Cem por cento das mães (100%)
experenciaram medo do futuro, no sentido da criança ser discriminado
socialmente (60%), morrer prematuramente (20%), sofrer com sua ausência
(10%) ou da criança não conseguir se tornar independente (10%). Pode-se inferir
que as mães estão se tornando cada vez mais preparadas para receber o
diagnóstico da Síndrome de Down e para cuidar do filho portador dessa síndrome
e que os profissionais da área de saúde, principalmente os enfermeiros precisam
de um pouco mais de capacitação para enfrentar tal situação, serem mais
atuantes ao portador da síndrome de Down, pois se mostra um promissor espaço
profissional a ser explorado pela enfermagem. Esforços que se iniciam a partir do
nascimento da criança portadora da Síndrome de Down, no reconhecimento e
atendimento de suas necessidades físicas mediante a assistência adequada no
momento do parto e certificação da integridade de seus aparelhos e sistemas. A
necessidade de um roteiro de exames posteriores de acuidade de órgãos e
sentidos irá diferenciar na pronta intervenção, em ultima instância, os possíveis
aspectos de um comprometimento futuro. REFERÊNCIAS BISSOTO, M. L. O
desenvolvimento cognitivo e o processo de aprendizagem do portador de
síndrome de Down: revendo concepções e perspectivas educacionais. Ciências &
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Cognição. v.4.p.80-88, 2005 . CUNHA, A.M.F.V.; ASSIS, S.M.B.; JUNIOR, G.A.F.
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Enfermagem. 56 (6):678-82, 2003. PUESCHEL,S. Síndrome de Down: guia para
pais

e

educadores.

Campinas

(SP):

Papirus.12ªed.

2007.

DeCS
Descritores: Síndrome de Down; diagnóstico pré-natal; enfermagem pediátrica.

2182

O LÚDICO COMO ESTRÉGIA NA PROMOÇÃO À SAÚDE: UMA
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Autores
Peres PLP; Monteiro PL; Olmo FFS; Matias PS; Martins ES
Resumo
Introdução: O objeto dessa pesquisa é a utilização do lúdico como estratégia do
enfermeiro na Promoção da Saúde da criança pré-escolar. A escolha desse tema
se justifica pelo fato de que o enfermeiro precisa ter uma visão diferenciada na
Promoção da Saúde em se tratando de crianças, pois possuem um modo de
aprendizado diferenciado do indivíduo adulto. Por isso, é necessário utilizar
recursos que facilitem a compreensão das crianças. Este trabalho tem foco na
atenção primária, principalmente no local de creche, em que a criança permanece
a maior parte do seu tempo, onde pode brincar e interatuar com seus pares e
adultos. É também um espaço de atuação da enfermagem proporcionando,
sobretudo as atividades de educação em saúde utilizando estratégias para melhor
assimilação das crianças a cerca dos conteúdos abordados. Há muito tempo que
brincadeiras

e

jogos

são

utilizados

para

estimular

o

crescimento

e

desenvolvimento da criança proporcionando melhor assimilação com o conteúdo
apresentado. Desde a Idade Antiga, grandes filósofos e estudiosos analisaram o
lúdico como estratégia na educação. A inicialização e inserção de jogos e
brincadeiras educativos e estimulativos aparecem com Platão, Aristóteles e
Sócrates. Posteriormente a ideia se espalha por toda a Europa com vários
escritores

empregando

diversas

formas

de

aprendizado

com

o

lúdico

(KISHIMOTO, 1995). Nessa ótica o enfermeiro deve ser capaz de conhecer os
programas de diminuição da morbimortalidade implantados pelo governo, desde
1982, com a crianção da Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância
(AIDPI); promover o nascimento saudável; promover o aleitamento materno;
abordar as doenças comuns na infância a fim de preveni-las; a vigilância em
saúde monitorando as necessidades de saúde da criança; a organização do
processo de trabalho para sistematizar os cuidados; identificação precoce de
sinais de gravidade; orientar os cuidadores que atuam em diversos cenários de
atendimento à criança como creches e abrigos. O enfermeiro deve preparar os
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cuidadores e manter a educação continuada (TRAPÉ; FUGIMORI; BERTOLOZZI,
2009). A sistematização da assistência de enfermagem à criança deve englobar
as ações de educação em saúde, capacidades comunicativas com a família e
promoção do crescimento e desenvolvimento infantil. Percebe-se que a
introdução do lúdico como estratégia no cuidado está vinculada intimamente a
promoção à saúde, implementada pelo governo brasileiro desde o surgimento da
declaração de Alma-Ata em 1978 (TRAPÉ; FUGIMORI; BERTOLOZZI, 2009) e
tem sido lograda, porém a atuação do enfermeiro nessa prática ainda é muito
pequena. Neste contexto, selecionamos como questão norteadora para o estudo:
De acordo com as publicações científicas, quais as ações, de promoção à saúde,
realizadas por enfermeiros na creche (pré-escola)? Para responder essas
questões selecionamos como objetivo geral analisar a produção cientifica acerca
da utilização do lúdico como estratégia do enfermeiro na promoção da saúde da
criança pré-escolar e como objetivos específicos: Identificar as estratégias
envolvendo o lúdico nas ações de enfermagem para Promoção da Saúde;
Identificar as repercussões do uso de atividades lúdicas pelos enfermeiros na
Promoção da Saúde da criança pré-escolar; Enfatizar a importância do lúdico nas
ações de enfermagem como estratégia na Promoção da Saúde. A relevância da
pesquisa provém da utilização do lúdico como estratégia, nas ações de
enfermagem, para a Promoção da Saúde, pois facilita a compreensão da criança
ao utilizar uma linguagem acessível, permitindo adentrar em seu território
imaginário. Através da brincadeira conceitos importantes para seu crescimento e
desenvolvimento saudável são abordados. O processo saúde-doença se constrói
à medida que a criança compreende que certas ações são importantes para
manter sua saúde. Por isso, o lúdico torna-se a melhor ferramenta para tal
finalidade. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva em abordagem
quantitativa realizada a partir da análise das produções científicas por meio de
uma revisão bibliográfica. Teve como base o método da pesquisa o Estado da
Arte ou Estado do Conhecimento que busca expor o nível de conhecimento e
desenvolvimento do objeto de estudo que se deseja pesquisar. Procura perceber
qual o enfoque o pesquisador oferece a determinada questão descrita no
trabalho, elencando diversas categorias que possuem olhares diferenciados sobre
o mesmo assunto a fim de produzir novos conhecimentos. A pesquisa foi
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desenvolvida a partir da leitura dos resumos dos trabalhos realizados sendo
utilizado como Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Lúdico , Promoção da
Saúde , Enfermagem. A consulta foi por palavra ou termo, por índice permutado.
A pesquisa na BVS foi feita com as opções: método integrado, todos os índices e
todas as fontes. Os artigos foram selecionados de acordo com a Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE) e
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e
Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Seguindo três etapas: 1ª mapeamento da produção acadêmica sobre o lúdico como estratégia do
enfermeiro na promoção da saúde da criança pré-escolar, buscando atender o
objetivo principal deste trabalho. As pesquisas que foram inclusas no estudo
foram aquelas que apresentavam o enfermeiro como o principal na utilização do
lúdico como estratégia na promoção da saúde, na metodologia; 2ª – elaboração
de um Banco de Dados para organizar e possibilitar um olhar sobre o que se
pesquisa na área, identificando elementos centrais para análise ( Título, revista,
objetivos, sujeitos, tipo de estudo, resultados e discussão, considerações finais e
região onde foi realizado o estudo); 3ª - análise de conteúdo dos resultados: a
partir do banco de dados, possibilitou identificar, quantificar, caracterizar os tipos
de estratégias utilizadas pra a promoção da saúde realizadas por enfermeiros.
Analisando os resumos dos trabalhos encontrados no banco de dados da BVS,
foram identificados 23 artigos ao todo, porém apenas 5 tangeram o objeto e os
objetivos.Resultados: Foram encontrados, ao todo, 23 artigos e 5 desses se
ajustavam aos objetivos e objeto do trabalho. As temáticas mais abordadas foram:
o lúdico e a hospitalização infantil; prevenção de doenças e cotidiano infantil. As
estratégias mais utilizadas foram o teatro, contação de histórias com a
visualização de figuras, desenhos para colorir ou folhas em branco, lápis, giz de
cera, canetinhas e tintas. De todos os trabalhos analisados apenas um se referia
a promoção da saúde através da utilização do lúdico na atenção básica. Nenhum
trabalho se referia a creche como campo de desenvolvimento de trabalhos de
promoção a saúde. Quatro trabalhos foram desenvolvidos na região Sudeste, por
se tratar de uma região onde se concentram maior número de universidades,
enquanto apenas 1 foi desenvolvido na região Sul. A creche ainda é um campo
pouco explorado pelo profissional de enfermagem e merece um olhar diferenciado
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por ele. Encontrou-se variados tipos de metodologia, porém predominaram o
método quantitativo e a observação, sem intervenções de profissionais.
Conclusões: A quantidade de trabalhos encontrados sobre a temática do lúdico foi
difícil mostrando a necessidade de explorá-lo e incluir nos currículos das
Faculdades de enfermagem, ou, se inclusa, não se consegue fazer uma leitura
integral do ser criança, pois a mesma tem participação nos vários cenários da
nossa sociedade: na família, na creche, no abrigo, na atenção primária,
secundária e terciária. A creche tem hoje, um papel amplamente valorizado na
medida em que os valores sociais têm sido repensados e que por sua vez,
contribui

de

maneira

satisfatória

para

a

socialização,

estimulando

a

psicomotricidade, alfabetizando, formando e informando. A promoção da saúde à
criança neste cenário possibilita um acompanhamento do seu crescimento e
desenvolvimento e, ainda nesse âmbito, há uma preocupação com as
necessidades psicológicas e sociais da mesma.Referências: KISHIMOTO, M.T. O
Brinquedo na Educação Considerações Históricas. Série Idéias n. 7. São Paulo:
FDE,. 1995, p. 39; TRAPÉ, C.A; FUGIMORI, E; BERTOLOZZI, M.R. O Sistema
Único de Saúde e as Políticas de Atenção à Saúde da Criança in Enfermagem e a
Saúde da Criança na Atenção Básica/ Org. Elizabeth Fugimori, Conceição Vieira
da Silva Ohara. Barueri. Manole. 2009 (Série Enfermagem) p. 25-41. VASCO, A.
P.; ZAKRZEVSKI, S. B. B. O Estado da Arte das Pesquisas sobre Percepção
Ambiental no Brasil. Perspectiva, Erechim. v.34, n.125, p. 17-28, março/2010.
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O LÚDICO ENQUANTO INSTRUMENTO HUMANIZADOR NO CUIDADO
EM ENFERMAGEM PEDIÁTRICA: REVISÃO INTEGRATIVA 2001-2010.
De Barros, LCM Ι ; Andrade, RPA

ΙΙ

; Da Paixão, BDPS

ΙΙΙ

; Marques, TGDC

IV,

;

Garcêz, JCD V .

INTRODUÇÃO: O lúdico vem sendo abordado sob várias vertentes do
conhecimento, na saúde ele não se circunscreve apenas, ou necessariamente,
a uma atividade do ponto de vista material, a exemplo de um jogo, de um
brinquedo, de uma música ou de uma pintura, num espaço e tempo
determinados, mas como uma expressão humana (1) . As práticas lúdicas
consistem em promover a continuidade do desenvolvimento infantil e
possibilitam o restabelecimento físico e emocional, por tornar a hospitalização
menos traumatizante. A ludicoterapia é destinada a crianças que usam o
brincar como forma de amenizar situações ou dificuldades vivenciadas no
ambiente hospitalar (5 ) . Embora exista uma série de políticas de humanização
em saúde a nível nacional, infelizmente a hospitalização ainda gera um
somatório de vivências, em suma negativas, para as crianças internadas.
Portanto, a utilização de recursos lúdicos no contexto hospitalar tem-se
mostrado um catalisador no processo de recuperar a capacidade de adaptação
da criança, diante de transformações que ocorrem a partir de sua admissão na
instituição (5 ) . É neste contexto que se justifica a importância dessa terapia em
âmbito hospitalar, pois atua como instrumento sensível no processo
terapêutico; reduz angústia, negativismo, frustração, resistência ao tratamento,
conflito e ansiedade; operando na modificação do espaço, na conduta e
principalmente na estrutura psicológica da criança, durante a terapêutica.
OBJETIVOS: analisar as tendências sobre a Humanização do cuidado através
do lúdico na literatura nacional da área da saúde, sobretudo em enfermagem.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo qualitativo-descritivo realizado por
meio de uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL). A partir do portal da
Biblioteca Virtual em Saúde, acessou-se a Base de Dados Scielo (Scientific
I
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Electronic Libraryonline), a amostra final foi de 5 artigos publicados na íntegra,
em língua portuguesa, cuja temática principal abordava o lúdico no processo do
cuidar, publicados entre os anos de 2001 a 2010. No que tange ao perfil das
produções segundo a temática, identificou-se que as cinco publicações são de
abordagem qualitativa, variando entre o tipo de estudo indicado pelo autor:
Exploratório descritivo (4 artigos); Criativo-sensível (1 artigo). RESULTADOS:
Com a análise do conteúdo das evidências foi possível delimitar quatro (4)
Eixos Temáticos: Eixo 1- Interação criança/enfermeiro(a): Ficou evidente que
a maioria dos profissionais percebe a diferença interativa da criança quando a
instituição adota as práticas lúdicas no cotidiano da assistência. Pois a
estruturação do ambiente propicia uma postura pró-ativa da criança implicando
em uma maior autonomia, esse tipo de interação pode repercutir de forma
positiva em sua auto-estima e na sua capacidade de resolução de problemas4.
Já que há uma inseparabilidade entre o ambiente e o ser humano (2 ) , neste
caso a criança, e, como as mudanças seqüenciais do ciclo vital são contínuas,
ocorrem de forma constante a interação entre eles.

Nessa conjuntura a

associação entre arte do cuidar e o lúdico facilita as manifestações de carinho
e afeto, contribuindo para a qualidade da relação humana tão necessária à
efetivação o cuidado de enfermagem (3 ) . Eixo 2 - Dificuldades de adesão ao
lúdico: Embora exista uma “linha humanizadora” na saúde atual, ainda se
constata, segundo uma das publicações, a dificuldade de inserção da
ludicoterapia, sobretudo na formação do profissional enfermeiro, alguns
acadêmicos observaram que ainda são poucos os enfermeiros que abordam
com a clientela infantil, temáticas que se distanciam da dimensão técnica do
cuidado ou do cumprimento de rotinas hospitalares (5 ) . Os discursos
demonstraram que a escassez de recursos ainda é fator limitante para a
realização da ludicoterapia, no entanto algumas experiências comprovam que
práticas criativas, com foco na sensibilização da equipe profissional são
capazes de produzir resultados recompensadores, não só para os pacientes,
mas também para os profissionais. Em geral os sentimentos apreendidos dos
futuros enfermeiros revelaram relações conflitantes como: pouca motivação,
falta de interesse e deficiência nas ações práticas para a efetivação do lúdico
I
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enquanto ferramenta de humanização. Eixo 3- Reflexos da hospitalização:
Em sua maioria, os autores apresentaram o processo de internação como
sendo um conjunto de fatores que desfavorece a legitimidade da criança, pois
além de afastá-la do seu ambiente familiar, a atmosfera hospitalar pode contar
com inúmeros estressores que influenciarão o estado psíquico da criança,
então são comuns algumas manifestações, como diminuição no ritmo do
desenvolvimento, distúrbios de sono e repouso, e também na alimentação;
agressividade, negativismo e uma multiplicidade de transtornos e disfunções.
Essa conjuntura favorece a utilização do lúdico, pois contribui para minimizar
traumas da doença e hospitalização, permitindo o desenvolvimento e
crescimento saudável, como também fornecendo subsídios para profissionais
da saúde no atendimento infantil. Eixo 4- O lúdico e o cuidado humanizado:
Todas as publicações trouxeram o cuidar como abordagem principal,
convenientemente por se tratarem de estudos no campo de Enfermagem, já
que esta aplica a abordagem humanística no ato de cuidar, caracterizando-o
como cuidado humano, que se expressa pela interação entre os sujeitos
(aquele que cuida e aquele que é cuidado). Estes são conceitos e
pressupostos gerais de cuidado que se aplicam a todos os clientes, sem
distinguir marcadores como sexo, idade e condições de vida e saúde. Porém,
no que se refere às crianças, deve-se considerar sua especificidade, uma vez
que, nesta fase da vida, o ser tem maior dificuldade em lidar com o
desconhecido e de enfrentar seus medos (3 ) . Sob a ótica de enfermeiras
participantes de um estudo de uma das publicações analisadas, o lúdico está
intrínseco na própria arte de cuidar, e se expressa de diferentes formas, como
por meio do toque, do olhar, do sorriso, do ouvir, do movimento gestual e da
fala, o tom de voz, da conversa, do carinho, da atenção, da interação, do
respeito, e da valorização da cultura do cliente, tais perspectivas abrem a
possibilidade de as enfermeiras transgredirem o instituído e transformarem o
cotidiano do cuidado, através do bom humor, da leveza no falar e no agir,
tornando o convívio descontraído, acolhedor, divertido e agradável. Essas
evidências ratificaram que o lúdico qualifica o cuidado, especialmente por meio
das interações humanas e dos sentidos corporais, sobretudo considerando os
I

Acadêmica de Enfermagem – Universidade do Estado do Pará - UEPA. Email: laridebarros_enf@yahoo.com.br
Acadêmica de Enfermagem – Universidade do Estado do Pará – UEPA. Email: rafaela.pa20@yahoo.com.br
III
Acadêmica de Enfermagem – Universidade do Estado do Pará - UEPA. Email: brunadapaixaops@yahoo.com.br
IV
Acadêmica de Enfermagem – Universidade do Estado do Pará - UEPA. Email: tici_gabi@yahoo.com.br
II

V

Enfermeira Mestranda do Mestrado Associado de Enfermagem da UEPA. Especialista em Enfermagem Pediátrica.
Docente da Disciplina Enfermagem Materno-Infantil do Curso de Graduação da Universidade do Estado do Pará –
UEPA. Email: julianagarcez_apc@hotmail.com

2189

sujeitos envolvidos: cliente e cuidador (1) . Considerações finais: A revisão
integrativa da literatura evidenciou a relevância da ludicoterapia no processo
saúde-doença, sobretudo por ser caracterizada como ferramenta prática na
assistência de enfermagem pediátrica. Embora sua implementação ainda não
seja efetiva, os estudos demonstraram que o cenário hospitalar favorece a
utilização das práticas lúdicas, pois além de aliviar a hostilidade do ambiente,
que influencia diretamente no estado psíquico da criança, alivia tensões entre
os atores que compõem este espaço, incluindo além das crianças, os
enfermeiros, cuidadores e familiares. Desta forma receber o lúdico é conceber
a enfermagem enquanto ciência, cuja base é o cuidado ao ser humano; é
vislumbrar a realidade pela qual ela se faz necessária, realidade que está além
do processo de adoecimento individual ou coletivo, que necessita perceber o
ser humano em sua totalidade valorizando suas experiências e abrangendo
sua integralidade.
Descritores: Humanização; cuidado; enfermagem.
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O

PACIENTE

PEDIÁTRICO

DEPENDENTE

DE

VENTILAÇÃO

MECÂNICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Botelho AC 1
Gazelle TGA 2

Introdução: O avanço da medicina mais notadamente a partir dos anos 80
proporcionou a sobrevida de pacientes com o uso de dispositivos como
traqueostomias, gastrostomias, próteses ventilatórias entre outros3,5. Estas
crianças são chamadas dependentes de tecnologia. Elas podem adquirir esta
condição a partir de um trauma, como consequência de alguma patologia crônica,
aguda ou decorrente de alguma doença genética. Dentre os pacientes
dependentes de tecnologia, as crianças dependentes de ventilação mecânica
merecem uma atenção especial devido à complexidade dos cuidados da qual
necessitam. Podemos definir os pacientes dependentes de ventilação mecânica
(PDVM) como aquele paciente que possui algum grau de dependência do
respirador em relação ao tempo, ou seja, ele não necessariamente utiliza o
ventilador mecânico nas 24 horas do dia. Ele pode ter uma dependência total ou
parcial. Outra característica deste grupo de pacientes é a sua estabilidade clínica.
Muitas crianças dependentes de ventilação mecânica irão permanecer nesta
condição de dependência por toda a vida, como é o caso, por exemplo, das
crianças portadoras de amiotrofia espinhal. Dependência não só de ventilação
mecânica como dependência total ou parcial de cuidados de enfermagem. A alta
domiciliar destes pacientes requer da equipe interdisciplinar, gestores e famílias
esforços conjuntos para viabilizar este momento tão sonhado por diversas
famílias que passam a morar nos hospitais acompanhando seus filhos.
Objetivando ampliar o debate a cerca desta clientela pediátrica e toda a cadeia de
demandas que advém da sua condição clínica, se faz necessário a divulgação da
realidade vivenciada nas instituições de saúde a cerca desta temática.
* Coordenadora Administrativa e de Enfermagem da Unidade de Pacientes Internos e Membro da Equipe
Multiprofissional de Suporte Nutricional do Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira da UFRJ.
** Vice-diretora da Divisão de Enfermagem do Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira da
UFRJ.

Tecnologia e as interfaces para o cuidado do recém-nascido, criança, adolescente e família nos
diversos ambientes e contextos.
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Justificativa: Este relato de experiência aborda a realidade

dos pacientes

dependentes de ventilação mecânica, internados em um hospital pediátrico
universitário da cidade do Rio de Janeiro. Atuando nesta unidade pediátrica há
quase dez anos pude vivenciar diversas experiências relacionadas às longas
internações de crianças crônicas dependentes de ventilação mecânica. A
instituição onde atuo é referência para as mais variadas patologias devido ao
grande número de especialidades que possui. Por ser também uma unidade de
referência para crianças portadoras de amiotrofia espinhal, constantemente
recebemos pacientes dependentes de ventilação mecânica ou que em algum
momento se tornarão dependentes deste artefato tecnológico devido às
características desta patologia. A amiotrofia espinhal é uma doença genética
autossômica recessiva, que acomete o sistema nervoso central, possuindo uma
incidência de aproximadamente um para dez mil nascimentos1. É caracterizada
pela degeneração dos grupos de células neurais do núcleo motor dentro da
porção mais baixa do cérebro, células do corno anterior, levando a perda da
função muscular. É dividida de acordo com a idade de aparecimentos dos sinais e
sintomas. Quanto mais cedo as características da doença se apresentam, mais
rápida é a sua evolução. As longas internações destas crianças e suas famílias é
um fenômeno vivenciado por muitas instituições brasileiras. O tempo prolongado
de internação produz muitas consequências negativas na dinâmica familiar, no
cotidiano da criança, provoca também mudanças no modo como as equipes lidam
com o binômio criança / acompanhante. A exposição a agentes infecciosos e o
afastamento do convívio familiar são fatores que devem ser levados em
consideração nas crianças dependentes de ventilação mecânica (CDVM), devido
ao tempo prolongado de internação. De acordo com a realidade que estas
crianças e famílias vivenciam no seu dia a dia e também a complexidade em torno
da alta domiciliar destas crianças é que se justifica a troca de experiências entre
os atores envolvidos e os serviços através deste relato de experiência;
Desenvolvimento: A porta de entrada destas crianças para a enfermaria pediátrica
pode ser através do CTI, emergência ou o próprio ambulatório. Em sua maioria,
estas crianças vêm procedentes do CETIP quando já estão clinicamente estáveis.
Em algumas unidades de saúde, as crianças dependentes de ventilação
mecânica, permanecem internadas em unidades de terapia intensiva por falta de
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suporte nas enfermarias para o atendimento delas.

A permanência destas

crianças além do necessário em uma unidade intensiva produz várias
consequências indesejáveis como, por exemplo, maior exposição às infecções2,
diminuição do leito vago para o paciente criticamente agudo, diminuição do
vínculo com os familiares. Esta condição é muito prejudicial não só para a criança
como para a família. Tão logo seja possível, estas crianças devem ser
transferidas para uma unidade semi-intensiva ou unidade intermediária. Na
instituição onde atuo estas crianças ficam acomodadas nas enfermarias
pediátricas. As enfermarias são separadas por boxes, cada uma possui 08 leitos
e para cada oito leitos existe uma equipe multidisciplinar. Quando estas crianças
atingem uma estabilidade clínica compatível com a alta, estas unidades deparamse então com um problema, qual seja viabilizar a alta das crianças dependentes
de ventilação mecânica (CDVM) com toda a complexidade que esta alta
determina. Quando possuem condições de alta domiciliar, nem sempre as
famílias possuem a estrutura física necessária em casa para recebê-las. Quanto à
assistência domiciliar, todas tiverem que recorrer à via judicial. Apesar da saúde
ser um direito de todos e um dever do estado, garantido pela Constituição, essas
famílias não possuem nenhuma retaguarda de política pública ou de assistência
domiciliar pública. Todos estes processos burocráticos demoram um tempo
considerável. A maioria das crianças dependentes de ventilação mecânica
internadas na Pediatria nestes últimos dez anos, ficaram, em média, de dois a
quatro anos hospitalizadas. O tempo prolongado de internação destas crianças
provoca prejuízos no relacionamento do cuidador principal da criança com os
demais membros da família. As crianças portadoras de amiotrofia espinhal
possuem o cognitivo preservado, desta forma, a internação prolongada e a
dificuldade que algumas famílias possuem de estar mais tempo presente ao lado
delas influenciam negativamente na qualidade de vida delas. Algumas famílias
desejam levar seus filhos, porém não dispõem de meios para tal. A grande
maioria das famílias atendidas possui um baixo poder aquisitivo. Toda esta
realidade torna a alta domiciliar ainda mais difícil e complexa. A maioria das
instituições, inclusive a do estudo em questão, tem muito pouco a oferecer a estas
famílias no que tange a alta domiciliar, limitando-se a entrega de laudos e de
orientações por parte da equipe. Existem ainda poucas inciativas com respeito ao
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acompanhamento domiciliar pós-alta5. As políticas públicas de saúde também
ignoram esta realidade crescente. A partir desta lacuna na legislação é que
algumas instituições estão procurando se organizar através de modelos de
assistência do tipo domiciliar para viabilizar esta alta mantendo uma qualidade de
vida satisfatória a estas crianças e mantendo também o vínculo com as equipes
de saúde e/ou instituições de saúde de referência para esta família. A tríade
equipe multidisciplinar, gestores de saúde e família são pontos chaves para
propiciar a estas crianças uma qualidade de vida adequada2. Conhecer a
realidade de outros serviços se faz necessário para que possamos descobrir
novas formas de cuidado que não o hospitalocêntrico. Estas crianças e suas
famílias demandam um novo tipo de cuidado que não o desenvolvido nos
hospitais, mas sim um cuidado centrado na família com todo o suporte
necessário, como o cuidado domiciliar; CONCLUSÃO: O aparecimento deste
novo perfil de clientela pediátrica nas unidades de saúde demanda das equipes
novos modelos de cuidar e gerir. Estas crianças possuem demandas que
extrapolam os muros das instituições. Elas demandam uma série de esforços
conjuntos e de várias saberes que não só o saber médico. É necessária a
intervenção de uma equipe inter e transdisciplinar para dar conta de todas as
demandas de uma criança hospitalizada dependente de ventilação mecânica e
sua família para que a mesma possa desfrutar do convívio familiar sem prejuízo
da sua condição clínica e com uma melhor qualidade de vida. Esta nova forma de
cuidar, que não a hospitalocêntrica, está sendo (re)criada4. Não há um modelo a
seguir. As instituições estão neste momento discutindo qual caminho percorrer
para atender a demanda deste novo modelo de cuidado. Daí a importância dos
encontros, estudos e pesquisas e principalmente a troca de experiências.
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Resumo
INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é considerado um dos pilares
fundamentais para a promoção e proteção da saúde das crianças em todo o
mundo (KUMMER, 2000). Atualmente tem-se enfatizado a importância do
aleitamento natural uma vez que o leite materno é o melhor alimento do ponto
de vista nutricional, reforça o sistema imunológico do bebê e pode exercer um
importante papel preventivo, diminuindo a morbi-mortalidade infantil e favorece
o pleno desenvolvimento da criança (BALDRIGHI, 2007). Mas apesar dos
avanços nas taxas de aleitamento materno observados na última década, a
situação do aleitamento materno no Brasil ainda está longe da preconizada
pela Organização Mundial da Saúde: amamentação exclusiva até o sexto mês
e aleitamento materno com alimentos complementares até dois anos ou mais
de idade (CARVALHAES e CORRÊA, 2003). OBJETIVO: Revisar a literatura
cientifica quanto ao papel da Enfermagem na promoção do aleitamento
materno. METODOLOGIA: Foi realizado um estudo de revisão de literatura, em
periódicos indexados nas bases de dados Lilacs, Medline,Bireme, Pubmed e
Scielo, publicados em português e espanhol. Os artigos foram selecionados a
partir da década de 90 sendo utilizado como descritores: Aleitamento Materno,
Enfermagem, Promoção de Saúde. RESULTADOS: A amamentação é uma
prática milenar, a mulher amamenta desde o início da humanidade. A prová-lo
está, a sobrevivência da nossa espécie. Os documentos relatam que o homem
só começou a cultivar animais para produção de leite cerca de 10 mil anos e a
introdução de leite artificiais no mercado ocorreu nos anos 40, quase meados
do século XX (SÉRGIO, 1997). Porém a prática do aleitamento materno quer a
incidência, quer prevalência tem sofrido várias alterações ao longo do tempo,
sendo

hoje

conhecida

a

necessidade

de

reaprender

a

amamentar

(PEREIRA,2003). A nível mundial observa-se um aumento do número de mães
1.Acadêmicas de Enfermagem da Fac.São Luis. 2. Enfermeira. Docente da Fac. São Luis.
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que iniciam o aleitamento materno, mas o abandono precoce no primeiro e
segundo mês de vida é muito elevado (OMS,1995, CARVALHO,2002). As altas
taxas de abandono precoce levam a OMS e o UNICEF a considerar o
aleitamento materno um problema de Saúde Pública e a sua promoção,
suporte e proteção uma prioridade mundial, quer nos países desenvolvidos,
quer

nos

países

em

desenvolvimento

como

é

o

caso

do

Brasil

(BELLAMY,2002). Vários estudos apontam que as taxas de aleitamento
materno, no Brasil, de uma forma geral, estão bem abaixo das preconizadas
pelo ministério da Saúde. DISCUSSÃO: O aleitamento materno, pela sua
vertente pessoal, familiar, cultural, social, demográfica abrange várias áreas do
saber e a sua promoção diz respeito a todos (mulher, marido, familiares,
organizações governamentais e não governamentais de apoio ao aleitamento
materno (PEREIRA, 2003), sendo as mais conhecidas a nível mundial, a OMS
e o UNICEF, pelo seu papel em nível da promoção, suporte e proteção Aos
profissionais de saúde, cabe um papel essencial na promoção e suporte do
aleitamento materno (OMS, UNICEF, 1992) em especial a enfermagem. Não
basta a mulher está informada das vantagens do aleitamento materno e optar
por está prática para levar adiante sua opção, ela precisa estar inserida em um
ambiente favorável á amamentação e contar com o apoio de um profissional
habilitado, a ajuda – lá se necessário (GIUGLIANE, 2004). Diferentes formas
de intervenção aumentam as taxas de amamentação, sendo que o apoio
individual às nutrizes pode contribuir, evitando a introdução precoce de
alimentos e aumentando a duração da amamentação, que resulta em vários
benefícios,

como

das

capacidades

imunológicas,

gastrointestinais,

respiratórias, também tem efeito protetor sobre algumas alergias, obesidade,
diabetes e linfomas (LEVY e BÉRTOLO, 2002), as crianças amamentadas
apresentam um crescimento e desenvolvimento psicomotor adequado, são
habitualmente mais calmas (choram menos) e mais inteligentes (REY, 2003 e
MORTENSEN et al.2003), também há vantagens da amamentação para a
mulher, pois há o fortalecimento da relação afetiva entre mãe e filho
(BÉRTOLO,2002).Vale ressaltar que o aleitamento materno é prático e
econômico, uma vez que o leite é produzido pelo próprio organismo, na
temperatura correta, o que facilita a vida da mãe (OMS, 2001).O profissional de
enfermagem é muito importante no incentivo ao aleitamento, apoiando e
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instituindo a nutriz, através do acompanhamento pré natal cuidadoso, durante a
puericultura e na promoção de campanhas de incentivo ao aleitamento
(BALDRIGHI, 2001) orientando a mãe desde inicio do aleitamento materno,
bem como ajudando-a na busca de soluções para suas dúvidas (UNICEF,
IBFAN,2002).Ao enfermeiro, cabe ainda identificar e compreender o processo
do aleitamento materno no contexto sociocultural e familiar, e a partir dessa
compreensão, cuidar do binômio mãe / bebê, bem como de sua família,
buscando formas de interagir para informá-las sobre a importância da adotar
uma prática saudável de aleitamento. De acordo com o Ministério da Saúde
(2002), o enfermeiro tem o papel relevante na assistência, pois é por meio de
suas práticas e atitudes que podem incentivar a amamentação e apoiar as
mães, ajudando-as no início precoce da amamentação e adquirir autoconfiança em sua capacidade de amamentar ,isso se deve ao fato de ser o
profissional que mais se relaciona com as nutrizes , tendo função nos
programas de educação em saúde. Segundo Almeida (2004), os enfermeiros
capacitados em aleitamento materno devem realizar planos de ação
sistematizados, visando melhorar o manejo dessa prática e assim prestar uma
assistência humanizada, vale ressaltar que, além disso, não basta ao
profissional de enfermagem ter conhecimento da técnica em aleitamento
materno, ele precisa desenvolver a técnica em aconselhamento materno.
Aconselhar não significa dizer a mulher o que ela deve fazer, significa ajuda-la
a tomar decisões, após ouvi-la dialogar com ela sobre os prós e contras das
opções. No aconselhamento, é importante que as mulheres sintam que o
profissional se interesse pelo bem-estar delas e de seus filhos para que elas
adquiram confiança e se sintam apoiados e acolhidos, isso ajuda a mulher a
tomar decisões, além de desenvolver sua confiança no profissional de
enfermagem.É necessário que o incentivo ao aleitamento materno, ocorra nas
unidades básicas de saúde (durante o pré-natal), na sala de parto e
maternidades, após a alta da maternidade e que haja uma mobilização social e
proteção legal do aleitamento (BRASIL, 2001) e a enfermagem em especial
deve está inserida em todas as formas de incentivo a prática do aleitamento
materno, que é de fundamental importância para a qualidade de vida de
qualquer ser humano. Como a amamentação constitui uma competência
associada à função materna, importa perceber se as políticas de promoção do
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aleitamento materno traduzem estratégias sociais de manutenção da
assimetria dos gêneros, ou se efetivamente correspondem a reais e
significativos benefícios para a saúde e bem-estar das crianças (ROCHA &
LEAL, 2007). CONCLUSÕES: Pode-se perceber que a promoção da
amamentação é uma prioridade, sendo necessário enfatizar o papel da
enfermagem nesse contexto, possibilitando assim melhores taxas de promoção
do aleitamento, além da redução das taxas de desmame precoce. Diante dessa
realidade deve-se de priorizar ações para melhorar a qualidade da assistência
à saúde materno-infantil, visto que na medida em que se conhecem os motivos
que possam contribuir com o aleitamento, pode-se atuar melhor no sentido de
prevenção e promoção desses fatores de forma mais direcionada e mais
eficaz. REFERÊNCIAS ALMEIDA, Nilza Alves Marques, FERNANDES, Aline
Garcia; ARAÚJO, Cleide Gomes - Aleitamento materno: uma abordagem sobre
o papel do enfermeiro no pós-parto. Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 06,
n. 03, p. 358-367, 2004. Disponível em www.fen.ufg.br BALDRIGHI, E.
,PINZAN,A.,ZWICKER,C.,MICHELINI,C.,BARROS,D.
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natural

na
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prevenção
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de

do

alterações

multifuncionais.Rev.dent.press.ort ondon.maxilar;6(5):111-121,set - out.2007.
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odontologia. In: Revista Secretários de Saúde. 2(10), PP. 12-13. LEVY,L. e
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O PAPEL DA ENFERMAGEM NA VIDA DA MULHER ACOMETIDA
POR PSICOSE PUERPERAL.
Borges, A.P 1
Azevedo, B.A.R2;
Costa, E.G.3;
Freitas. K.F.S4;
Pontes, Ana Rosa B5.
Introdução: A fase puerperal apresenta uma grande instabilidade emocional. Em
algum momento, sem nenhuma causa aparente a puérpera pode se sentir
deprimida, irritada ou sensível ao choro, usando-o como uma válvula de escape.
Essas instabilidades emocionais podem ser uma manifestação temporária de
alguma desordem mental puerperal que acomete cerca de 8 a 18% das mulheres
grávidas e seus desenvolvimentos são graduais. Segundo Jane Feinenmann, a
psicose pós-parto é a mais grave de todas as formas de insanidade mental, que
requer tratamento psiquiátrico, sendo, deste modo, relativamente rara. Surge,
geralmente, nas duas primeiras semanas após o parto, resolvendo-se em um a
três meses com tratamento adequado. A recorrência em futura gravidez é de
cerca de 1/3. A Psicose Puerperal (PP) é um estado extraordinário, o mais
perigoso de todos os estados pré-natais, comparado ainda com a mais grave de
todas as insanidades mentais, de acordo com vários psiquiatras. Pode acabar em
suicídio da mãe e até mesmo em infanticídio. É relativamente rara, ocorrendo
apenas em um de cada 500 nascimentos. Os sintomas se manifestam em torno
das duas primeiras semanas após o parto e são mais intensos e duradouros, com
episódios psicóticos e um contraste dramático entre a racionalidade a calma da
mulher. Necessita acompanhamento psicológico e internamento hospitalar.
Conforme Jane Feinenmann os sintomas são alucinações ou delírios, pensa em
prejudicar o bebê, insônia grave ou pouca necessidade de sono e descanso,
1
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pensamentos de autodestruição, agitação, comportamentos incomuns, medo,
ausente, pensamentos intrusivos, distúrbios de apetite, facilmente excitável,
discurso muito rápido, tenso e a tropeçar nas palavras, irritabilidade, pranto,
hipocondria, falhas de memória, dificuldade de concentração, auto-acusação com
relação à incapacidade para desempenho do papel materno e sentimentos
negativos para com o marido. Todo ciclo gravídico-puerperal é considerado
período de risco para o psiquismo devido à intensidade da experiência vivida pela
mulher. Esta experiência pode incidir sobre psiquismos mais ou menos
estruturados. Mesmo mulheres com boa organização psíquica podem enfrentar
situações em que a rede social falha. A PP acomete entre 10% e 20% das
mulheres, podendo começar na primeira semana após o parto e perdurar até dois
anos. Objetivos: o presente estudo objetivou identificar os principais fatores
biopsicossociais que contribuem para o surgimento da psicose puerperal; indicar
os fatores centrais de risco que ocasionam o surto psicológico; mostrar a
importância de cada tipo de tratamento e apontar os principais diagnósticos de
enfermagem nesse transtorno puerperal. Metodologia: a partir de um problema
visualizado nas aulas práticas de saúde mental e psiquiátrica, em uma ala de um
hospital público de referência psiquiátrica, em Belém do Pará, sobre o cuidado de
enfermagem às mulheres acometidas por psicose puerperal, surgiu o interesse
de fazer uma análise sobre o assunto associando as vivências do campo de
prática e revisão bibliográfica, sendo que essa última se baseou na análise de
publicações deparadas na literatura, mediante a busca de artigos nas bases
eletrônicas de dados, empregando os seguintes descritores: psicose puerperal,
psiquiatria e cuidado de enfermagem. Para identificação dos diagnósticos de
enfermagem utilizou-se a Taxonomia da NANDA II. Resultados: os resultados
demonstraram que os principais fatores biopsicossociais que colaboram para o
aparecimento da psicose puerperal são: gravidez não desejada; baixo peso do
bebê; alimentação do bebê direto na mamadeira; pouca idade da mãe; mãe
solteira; parceiro desempregado; grande número de filhos; desemprego após a
licença maternidade; morte de pessoas próximas; separação do casal durante a
gravidez; antecedentes psiquiátricos anteriores ou durante a gravidez; problemas
da tireóide (simulando de uma série de doenças psiquiátricas). No que diz
respeito aos fatores centrais de risco que levam ao surto psicótico foram
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encontrados: 1) Fatores sociais: ocorrem devido à cobrança que os pais se fazem
sobre o futuro da criança, devido questões financeiras, culturais ou religiosas; 2)
Fatores biológicos: são devidos principalmente a problemas obstétricos onde a
mulher desenvolve um sentimento de culpa em relação a qualquer agravo que
possa ter ocorrido durante a gestação ou parto; 3) Fatores psicológicos, onde a
mulher precisa se adaptar a nova vida, aos novos planos, as responsabilidades e
a expectativa pelo fato de ser mãe; 4) Fatores relacionais: por algumas vezes a
gravidez não ter sido aceita, ou a esta vir a ser mãe solteira, e as mudanças que
esse filho trará a vida do casal. Quanto ao tratamento, a pesquisa demonstrou
que os mais utilizados são: 1) O aconselhamento, onde a equipe terá como
principal meta ajudar a mãe a ganhar confiança para superar esse problema, este
aconselhamento pode ser encontrado na instituição de saúde que a mulher
costuma freqüentar ou no Centro de Saúde local. Nesses locais o médico que
acompanhou a grávida pode indicar um conselheiro ou prescrever algum
antidepressivo. Estudos sugerem que de seis a dez sessões podem contribuir
para acabar com a psicose puérpera; 2) A terapia cognitiva, que será realizada
por profissionais especializados com o objetivo de ajudar a mãe a lidar com
problemas imediatos, fazendo com que os processos de pensamento negativos
que sustentam a depressão, ou seja, os padrões de pensamento negativos sejam
detectados e se torne possível substituí-los por abordagens mais positivas e
eficazes; 3) A psicoterapia: possui um grande valor no tratamento desta doença
devido ser a melhor maneira de tratar a falta de amor-próprio e confiança, a
cascata de abuso e de deficiência a maternidade ou paternidade, transmitida de
pais para filhos; 4) Terapia farmacológica: é muito discutida, devido essa terapia
provocar certa dependência, sendo difícil de desprender dos antidepressivos,
sendo também prejudiciais nas questões relacionadas com o suicídio ou
assassinatos, fazendo com que as mulheres se tornem muito relutante para
aceitar a medicação. O medicamento possui duas hipóteses, uma boa e uma
ruim, sendo a primeira considerada como um pacificador temporário e a segunda
como um controlador de mentes, abolindo o sentimento de dor existencial,
impedindo assim de enfrentar os problemas da vida e 5) Terapia hormonal: esse
tipo de terapia é um estudo recente entre psiquiatras e ginecologistas, sugerem
que a terapia de estrógeno, semelhante à utilizada na reposição de hormônios é
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muito eficaz no tratamento desse estado. Alguns estudos afirmam que a utilização
de hormônios funcionará mais rapidamente nesse tipo de tratamento do que os
antidepressivos, para algumas mulheres, contudo devido à ausência de estudos
concretos sobre a terapia hormonal na psicose puerperal, ainda não se chegou a
um consenso sobre sua indicação. Já em relação à assistência de enfermagem,
os principais diagnósticos identificados foram: 1) Riscos de violência direcionada
a si mesmo e ao próximo; 2) Risco de suicídio e infanticídio; 3) Baixa auto-estima
situacional; 4) Risco de sentimento de impotência; 5) Sentimento de pesar
disfuncional; 6) Desempenho de papel ineficaz e 7) Não adesão ao regime de
tratamento. Conclusão: A Psicose Puerperal é uma síndrome psiquiátrica rara,
importante e que acarreta uma série de conseqüências assim como outras
patologias psiquiátricas em outras fases da vida da mulher. Uma das principais
conseqüências desse distúrbio é a interação mãe-filho prejudicada, além de
provocar um desgaste progressivo na relação com os familiares e vida afetiva do
casal. Daí a importância dos profissionais de saúde desenvolver ações educativas
na rede pública voltadas à saúde da mulher em todas as fases, Inclusive,
estimular a compreensão da mulher, do companheiro e de seus familiares em
relação às fases cruciais do puerpério, bem como sentimentos oriundos deste
período. Tais medidas resultarão no exercício materno saudável e essencial ao
desenvolvimento humano.

Descritores: psicose puerperal, mulher e cuidado de enfermagem.
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O TOQUE AFETIVO NA PREVENÇÃO DA DOR DO RECÉMNASCIDO PREMATURO
Autores
Queiroz ERO; Silva DMA; Martins EMCS; Martins MC; Frota MA.
Resumo
INTRODUÇÃO: Até meados dos anos 60, profissionais da saúde acreditavam que
o neonato não tinha seu sistema neurológico desenvolvido. Pensava-se que os
bebês tinham apenas estímulos limitados ao choro sofrendo limitações (KLAUS &
KLAUS, 2001), no entanto inúmeras pesquisas desenvolvidas comprovaram a
existência da dor no recém-nascido prematuro (RNPT), pois este possui
componentes funcionais e neuroquímicos necessários para receber, transmitir e
integrar o estímulo doloroso para a nocicepção. Por meio também do toque a
enfermagem proporciona conforto, apoio e além de tudo executa diversas
técnicas como sondagens, curativos, administração de medicamentos, dentre
outros. Vale ressaltar que todas as facetas do ato de tocar têm íntima relação com
o exercício do ser enfermeiro, pois por meio do toque executamos o exame físico,
importante ferramenta do processo de enfermagem (BARROS, 2010). Dentre os
cuidados prestados pela Enfermagem é possível diferenciar duas maneiras de
tocar como: toque instrumental (cuidado objetivo) aquele que requer contato físico
deliberado para que o enfermeiro execute algum procedimento; e o toque afetivo
(cuidado subjetivo) é espontâneo e demonstra apoio, conforto e proximidade com
o paciente. Dentro do contexto do cuidado ao recém-nascido o toque afetivo
aparece como ferramenta primordial na prestação do cuidado promovendo
equilíbrio fisiológico e comportamental ao recém-nascido (TAMEZ, 2009). Diante
disso a humanização da assistência na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
deve ser pautada no cuidado singular, na integridade e no respeito à vida. É
dependente do encontro envolvendo cuidador e ser cuidado. Pinho (2006) afirma
que a construção da integralidade não deve ser transformada em um conceito,
mas sim numa prática do cuidado que trata da valorização da vida, do respeito ao
outro e das diferenças entre os seres humanos.OBJETIVO: Descrever o toque
afetivo na prevenção da dor do recém-nascido prematuro. METODOLOGIA:
Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, realizado em uma Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal de referência em Fortaleza- Ce no mês de abril de
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2011. A coleta de dados sucedeu-se por meio de uma entrevista semi-estruturada
através da aplicação de um formulário previamente estabelecido contendo duas
partes: a primeira contendo dados de identificação dos profissionais e a segunda
contendo as seguintes questões norteadoras: Para você enfermeiro o que é o
toque afetivo no cuidado ao recém-nascido? Você utiliza esse toque afetivo? Em
que momento você se utiliza desse toque no cuidado ao recém-nascido?
Considera-o importante para a realização dos procedimentos? Os dados colhidos
foram agrupados e categorizados por temas de acordo com a similaridade
emergindo as seguintes categorias: O toque afetivo como promotor de carinho,
conforto e segurança ao RN; O toque afetivo na prevenção da dor; O toque
afetivo no cotidiano de cuidado ao RN. O projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa do Hospital Geral de Fortaleza sob o protocolo 090211/11.
RESULTADOS: Foram entrevistadas 13 enfermeiras, com idade média de 35
anos. Quanto ao tempo de formação destas, nove possuíam até dois anos de
formação, bem como o mesmo tempo de atuação em UTI neonatal. Apenas uma
possuía mais de dois anos de graduação e três enfermeiras atuavam na UTI com
neonatal com tempo superior a 10 anos.: As enfermeiras relatam utilizar o toque
afetivo no cotidiano de cuidado ao RN e definem esse modo de tocar como
promotor de carinho, conforto e segurança. Afirmam utilizar o toque afetivo
mesmo

diante

da

sobrecarga

de

trabalho

e

principalmente

antes

de

procedimentos dolorosos juntamente com outras medidas não farmacológicas
como uma calma conversa e a utilização de glicose a fim de prevenir e/ou aliviar a
dor e o estresse do RN. A dor é considerada uma experiência individual e
subjetiva. Quando esse sinal é apresentado pelo RN este sente dificuldade em
expressar de forma verbal essa dor cabendo, portanto ao profissional de saúde
estar atento às alterações comportamentais e fisiológicas. Por meio de uma
equipe de enfermagem bem treinada se consegue avaliar com êxito a presença
da

dor

no

RN,

observando-se

mudanças

fisiológicas,

metabólicas

e

comportamentais que ocorrem quando estão passando pelo processo de dor
(TAMEZ & SILVA, 2006). Essas medidas não farmacológicas objetivam minimizar
o estresse e agitação do RN prevenindo a intensificação da dor. Estímulo
sensorial como fala suave, o uso da música, a massagem no bebê bem como a
redução da luminosidade e barulho somados a contenção do RN em um ninho
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improvisado promovem a organização comportamental do RN. CONCLUSÃO:
Considerando a importância do tocar afetivamente o recém nascido e
compreendendo essa atitude como uma ferramenta necessária para efetivação de
um cuidado humanizado dentro do ambiente neonatal foi possível constatar por
meio dos relatos que as enfermeiras entrevistadas utilizam o toque afetivo no seu
cotidiano de cuidado ao RN. Traduzem o toque afetivo como àquele que promove
carinho, conforto e segurança ao RN internado. Mesmo diante da sobrecarga de
trabalho vivenciada pelo enfermeiro estes consideraram o toque afetivo
indispensável na assistência a essa clientela e quanto ao momento de utilização
do toque estas referiram se utilizar principalmente antes de procedimentos
dolorosos juntamente com outras medidas não farmacológicas como uma calma
conversa e a utilização de glicose a fim de prevenir e/ou aliviar a dor e o estresse
do RN. Vale ressaltar que dentro do contexto do uso das mãos para tocar o recém
nascido, chamamos atenção para as medidas de precaução e controle da
infecção hospitalar que devem ser tomadas pelos profissionais a fim de que esse
toque leve apenas carinho, aconchego e segurança ao RN evitando a cadeia de
transmissão. Para isso é necessário consciência e compromisso por parte de
profissionais nas ações direcionadas ao cuidado do RN. Consideramos
importante o investimento na educação continuada e sensibilização dos
profissionais das UTIN, onde a assistência deverá sempre está focada na
integralidade do ser assistido e sua família para que possa ser proporcionado um
ambiente mais acolhedor, menos temeroso contribuindo assim para promoção da
saúde da vida do bebê. Durante a realização do trabalho foi percebido escassez
de produções cientificas envolvendo a temática o que torna relevante no sentido
de incentivar mais pesquisas e divulgação dos seus resultados em revistas
cientificas, buscando contribuir com a sociedade e comunidade acadêmica haja
vista as consequências que o toque realizado de forma afetiva pode causar no ser
humano em sua plenitude. REFERÊNCIAS: KLAUS, M.; KLAUS, P. Seu
surpreendente recém nascido. Porto Alegre: Artmed, 2001. BARROS, A. L. B. L.
Anamnese e exame físico: Avaliação diagnóstica de enfernagem no adulto 2ª. Ed;
Rio de Janeiro: Artmed; 2010. TAMEZ, R. N. Enfermagem na UTI neonatal:
assistência ao recém nascido de alto risco. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan;
2009. TAMEZ, R. N.; SILVA, M. J. P. Enfermagem na UTI neonatal. 3 ed. Rio de
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Janeiro: Guanabara Koogan; 2006. PINHO, I. C. et al. As percepções do
enfermeiro acerca da integralidade da assistência. Revista Eletrônica de
Enfermagem,
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8,

n.
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p.

42–51.
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O USO DAS TEORIAS DE ENFERMAGEM COMO BENEFÍCIO À
POPULAÇÃO PEDIÁTRICA
Polita NB, Giroti SKO, Garanhani
ML, Martins EAP, Tacla MTGM
Introdução Um dos caminhos percorridos para que a Enfermagem tenha um
corpo de conhecimentos organizado e competente, com a finalidade de dar
sustentação à prática, ao ensino e a pesquisa, se fortalecendo dessa maneira
como profissão e como disciplina; tem sido as formulações e aplicações das
teorias de Enfermagem¹. Teoria de Enfermagem é definida como uma
conceitualização de algum aspecto da realidade de enfermagem cujo objetivo é
descrever fenômenos, explicar as relações entre estes e predizer consequências
ou prescrever o cuidado de enfermagem². As teorias de enfermagem podem ser
aplicadas em diferentes contextos e cenários investigativos, educativos ou
principalmente assistenciais, já que, no processo de cuidar em enfermagem,
teoria e prática devem se alimentar em mútua constância. Este é um dos fatores
que permite, inclusive, a possibilidade de refutação ou de continuação da
aceitabilidade da(s) própria(s) teoria(s)³. As teorias são um caminho importante
para o entendimento da Enfermagem enquanto práxis, sendo esta entendida
como ação com reflexão transformadora da natureza, do homem e da sociedade.
Diante do atual cenário no campo da saúde onde prevalece o desenvolvimento
científico e tecnológico, as práticas de saúde vêm encontrando sérias limitações
para responder efetivamente as necessidades de saúde dos indivíduos e
populações4. As teorias de enfermagem são utilizadas para fazer este resgate as
práticas de saúde e quando aplicadas da maneira que possa atender as
1 Enfermeira. Especialista em Saúde da Criança e Mestranda em Enfermagem pela Universidade
Estadual de Londrina UEL, Londrina, Paraná, Brasil
2 Enfermeira. Mestranda em Enfermagem pela Universidade Estadual de Londrina UEL, Londrina,
Paraná, Brasil
3 Enfermeira. Doutora em Enfermagem pelo Programa Interunidades de Doutorado da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto USP, Professora Associada e Docente permanente do Mestrado
em Enfermagem do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina UEL,
Londrina, Paraná, Brasil
4 Enfermeira. Doutora em Enfermagem Fundamental pela Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto USP. Professora Adjunta e Docente permanente do Mestrado em Enfermagem do
Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina UEL, Londrina, Paraná,
Brasil
5 Enfermeira. Doutora em Enfermagem em Saúde Pública, Saúde da Criança, pela Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto USP, Professora Adjunta e Docente permanente do Mestrado em
Enfermagem do Departamento de Enfermagem da Universidade Estadual de Londrina UEL,
Londrina, Paraná, Brasil.
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necessidades do paciente, contribuem para melhorar a qualidade de vida do
sujeito e resgatam o centro do cuidado que é o paciente e a sua família. As
crianças quando adoecem, sentem dificuldades para compreender o que está se
passando, tanto no que se refere à doença, como no que diz respeito aos
cuidados, procedimentos diagnósticos e terapêuticos, reabilitação aos quais são
submetidas, devidas todas as suas condições de vulnerabilidade e não terem,
ainda estrutura cognitiva suficiente para compreender a experiência pela qual
passam. Por isso, a criança apresenta uma grande dificuldade em interagir com
seu corpo doente5. As teorias de enfermagem nesta fase da vida podem favorecer
as crianças na recuperação da saúde e qualidade de vida, por conter elementos
fundamentais para a assistência. A aplicação das teorias necessita ser estudadas
para verificar suas contribuições para a população pediátrica, levando em conta a
especificidade biopsicosociocultural da criança que adoece, se recupera e
continua o seu processo de viver. Objetivo Este estudo tem como objetivo
analisar as contribuições das publicações científicas das teorias de enfermagem
relacionadas à saúde da criança. Metodologia Trata-se de uma revisão
integrativa das produções científicas nacionais e internacionais, que abordam as
teorias de enfermagem com a população pediátrica, durante o período de 1999 a
2011. O estudo foi realizado no período de junho a agosto de 2011. Para coleta
de dados utilizou-se as bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e
Portal de Periódicos da Capes, no período de 1999 a 2011. No primeiro momento
definiram-se os seguintes descritores pertinentes ao estudo nos descritores em
ciências da saúde (DeCs), disponíveis na base de dados da BVS: teoria de
enfermagem, criança e pediatria. Em seguida, foi realizado o levantamento
bibliográfico e leitura dos resumos para verificar a pertinência do estudo ao
objetivo proposto. Por ultimo, as produções científicas foram lidas na integra e foi
elaborada uma síntese das informações pertinentes ao tema. As produções
científicas pesquisadas foram apresentadas por meio de um quadro para
visualização dos artigos levantados nas bases de dados contendo as seguintes
informações: título, ano de publicação, teoria de enfermagem utilizada e,
população de estudo e considerações temáticas. A seguir, os artigos foram
categorizados conforme a população de estudo. Resultados Foram encontrados
11 artigos que utilizaram as teorias de enfermagem relacionados à população
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pediátrica. Do total, quatro utilizaram como população de estudo as famílias das
crianças, dois as próprias crianças, três os profissionais de enfermagem e dois
artigos foram de revisão de literatura, sendo um sobre o cuidado em unidade de
tratamento intensivo pediátrico, e outro sobre cuidados no controle da asma em
crianças. Dos 11 artigos, oito utilizaram a Teoria de Enfermagem Humanística de
Paterson e Zderad, um artigo utilizou os princípios da Teoria das Relações
Interpessoais de Hildegard E. Peplau, outro artigo aplicou a Teoria do Défict de
Autocuidado de Dorothea E. Orem e um artigo utilizou a Teoria de Enfermagem
Tornar-se Humano de Rosemarie Rizzo Parse. Dois artigos foram utilizados com
a aplicação das Teorias de Enfermagem de Paterson e Zderad e Parse ao
cuidado à criança. Ambos demonstraram como as teorias podem ser utilizadas no
relacionamento entre enfermeiro e criança e contribuíram para a sensibilização
dos profissionais de saúde para o cuidado humanístico e o diálogo no cuidado de
enfermagem ao ser criança. Foram encontrados três artigos que trabalharam com
profissionais de saúde de enfermagem que utilizaram a Teoria de Paterson e
Zderad, os quais ressaltaram que os profissionais de saúde podem compreender
o ser criança ao utilizar os princípios da teoria como o diálogo acessível ao nível
de desenvolvimento da criança e observar suas expressões, atitudes,
brincadeiras ou mesmo o silêncio. Além disso, esta teoria permite compreender o
fenômeno e direciona a prática assistencial de enfermagem. Dos quatro artigos
que utilizaram a família como população de estudo, um utilizou a teoria de Peplau
como referencial teórico para guiar as entrevistas e a análise de uma pesquisa
qualitativa com 16 pais que tiveram resultados positivos na maneira de educar e
criar seus filhos, reconhecendo e valorizando as experiências da família para o
desenvolvimento pessoal. Os demais trabalharam com a Teoria Humanística de
Paterson e Zderad. A aplicação desta teoria mostrou que a família tem um melhor
relacionamento mediante a presença da interação e do diálogo com o outro.
Quanto aos artigos de revisão, um também utilizou a Teoria Humanística de
Paterson e Zderad reafirmando que ao utilizar a relação dialógica o enfermeiro
conhece as experiências vivenciadas por cada criança e sua família, para assim
construir de forma efetiva ações para o cuidado humanizado. A outra revisão de
literatura baseou-se na teoria do Déficit de Autocuidado de Orem para elaborada
uma lista de ações baseadas em evidências para o controle da asma e identificar
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as condições que influenciam no desenvolvimento dessa habilidade pelos pais.
Conclusão São poucos os estudos sobre a utilização das Teorias de
Enfermagem com a população pediátrica. Entretanto, todos demonstraram a
aplicabilidade das teorias seja diretamente no cuidado à criança e sua família ou
como método de pesquisa e referencial teórico.
Referências
1 Alligood MR. Philosophies, models, and theories: critical thinking structures.
b(US): Mosby – Year Book, Sant Louis, p. 43-65, 2006.
2 Vitor AF, Lopes MVO, Araujo TL. Teoria do déficit de autocuidado: análise da
sua importância e aplicabilidade na prática de enfermagem. Esc. Anna Nery, Rio
de Janeiro, v. 14, n. 3, set. 2010.
3 Chinn PL, Kramer MK. Theory and nursing: a systematic approach. 4th ed.
Mosby-Year Book, Sant Louis, 1995. Apud: Monticelli M, et al . Aplicações da
Teoria Transcultural na prática da enfermagem a partir de dissertações de
mestrado. Texto contexto - enferm., Florianópolis, v. 19, n. 2, jun. 2010.
4 Ayres, J.R.C.M. O cuidado, os modos de ser (do) humano e as práticas de
saúde. Saúde e Sociedade., São Paulo, v.13, n. 3, p.16-29, 2004.
5 CabraL, I. E. Desafios e perspectivas do cuidar de enfermagem na saúde da
criança. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 13, n. 4, dez. 2009.
Descritores: teoria de enfermagem, criança, pediatria

2212

O USO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO NA VISITA PRÉOPERATÓRIA DE CIRURGIA CARDÍACA INFANTIL
Amorim, AMM1; Nunes, FDO2; Furtado, SC3; Cruz,FLC4

INTRODUÇÃO: A hospitalização e a doença constituem momentos de crise
para a criança, pois impõem mudanças no seu ambiente e rotina diária de vida,
acarretando ansiedade, alterações do humor e outros distúrbios psicológicos
que podem permanecer mesmo após a sua alta. Assim, a criança deixa a
segurança

e

familiaridade

do

seu

lar

por

um

ambiente

totalmente

desconhecido, com pessoas nunca vistas antes, onde são submetidas a
procedimentos, muitas vezes dolorosos, como injeções, curativos e cirurgias,
para os quais não foram preparadas(1). Para minimizar este sofrimento a
literatura aponta estratégias como permitir a permanência dos pais no hospital,
evitar o rodízio da equipe que cuida da criança, prepará-la para a
hospitalização, procedimentos e tratamentos, permitir que ela traga para o
hospital seus brinquedos e, ainda, que lhe seja dada oportunidade para brincar.
O brincar compõe um dos aspectos mais importantes na vida da criança e
permeia todo o seu desenvolvimento. Através dele a criança reconhece e
elabora a realidade utilizando o “faz-de-conta” e, portanto, deve ser visto como
uma necessidade a ser satisfeita mesmo durante o período de hospitalização,
com o intuito de promover o seu bem-estar mental, emocional e social(2, 3).
Neste sentido o brinquedo apresenta-se como ferramenta de humanização da
assistência à criança, amenizando o estresse e os efeitos deletérios da doença
e sua hospitalização. Desta forma, o brinquedo torna-se terapêutico, na medida
em que traz diversos benefícios, não somente à criança, mas também à sua
família e profissionais responsáveis pelo seu cuidado. Um estudo, realizado em
2008, com enfermeiras que utilizavam o brinquedo terapêutico como
instrumento do cuidar, demonstrou que o seu uso permitiu um melhor
entendimento acerca dos sentimentos e comportamentos da criança,
EIXO: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família.
1, 2, 3
Enfermeiras. Especialistas em Enfermagem Clínico-cirúrgica e Mestrandas em Enfermagem
pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
4
Enfermeira. Especialista em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e Mestranda em
Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA.

2213

expressão desses sentimentos e elaboração das situações conflitantes,
possibilitou o esclarecimento de conceitos errôneos e fantasias, redução do
medo e tranquilização, bem como o estreitamento das relações entre a criança
e os profissionais da equipe(4). Portanto, considerando que o procedimento
cirúrgico causa ansiedade e medo, tanto para a criança como para a família;
que a enfermagem através da visita pré-operatória deve conhecer os aspectos
físicos e emocionais destas com o intuito de prepará-las para a cirurgia,
principalmente quando relacionada ao coração, haja vista ser um órgão nobre,
vital e relacionado às emoções e que o brinquedo terapêutico possibilita maior
interação entre a enfermeira e a criança, além de facilitar a comunicação e a
compreensão de sentimentos manifestados pela criança, este estudo pretende
relatar a experiência do uso do brinquedo terapêutico durante a visita préoperatória de cirurgia cardíaca infantil. OBJETIVOS: Melhorar a interação e
comunicação entre as enfermeiras e as crianças; minimizar a ansiedade e
medo tanto dos pais como das crianças submetidas à cirurgia cardíaca.
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência realizado pelas
enfermeiras da clínica cirúrgica de um Hospital Universitário em São Luís,
Maranhão. Esta instituição presta assistência em saúde de alta complexidade,
estando dividida em duas unidades, sendo uma exclusiva para atenção à
saúde materno-infantil. É o único serviço de referência no Maranhão para
cirurgia cardíaca infantil e por falta de condições na estrutura física e de
serviços de apoio especializados, como laboratório de hemodinâmica e clínico
laboratoriais mais completos, as cirurgias cardíacas infantis são realizadas na
outra unidade da instituição. Portanto, as crianças são internadas em uma
enfermaria conjunta com adultos, em sua maioria com mulheres devido às
mães serem as principais acompanhantes, e posteriormente a cirurgia também
são conduzidas a uma Unidade de Terapia Intensiva Cardiovascular (UTIC)
considerada mista por admitir tanto adulto como crianças, onde os pais
permanecem grande parte do tempo com seus filhos. Semanalmente são
operadas entre três a quatro crianças, em sua maioria, oriundas do interior do
EIXO: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família.
1, 2, 3
Enfermeiras. Especialistas em Enfermagem Clínico-cirúrgica e Mestrandas em Enfermagem
pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
4
Enfermeira. Especialista em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e Mestranda em
Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
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estado, de baixa renda, com histórico de diversas internações e patologias
variadas, sendo as mais frequentes as acianogênicas. São atendidos desde
recém-nascidos até adolescentes, sendo a faixa etária mais prevalente entre 3
a 8 anos. O tempo de internação na UTI é em torno de dois dias e na
enfermaria de três a cinco dias. Para o uso do brinquedo terapêutico utilizamos
bonecos conhecidos dos desenhos animados, utensílios hospitalares de uso
rotineiro como estetoscópio, termômetro, seringa, gaze, pinça para curativo,
esparadrapo, eletrodos, dentre outros. A visita era realizada no próprio leito da
criança, durante o turno vespertino ou noturno, haja vista as crianças serem
admitidas até as 17h00min. Para crianças abaixo de quatro anos a enfermeira
iniciava a visita apresentando a proposta do brincar como forma de aproximar a
criança, aumentar a interação e o reconhecimento do profissional, porém as
perguntas para o preenchimento do Histórico de Enfermagem eram
respondidas pelos pais e/ou cuidadores. Acima de quatro anos a enfermeira
iniciava também a visita oferecendo os brinquedos e a proposta do brincar,
porém estimulava a comunicação e o manejo com os objetos hospitalares
através de historinhas e, com base nas respostas e reações da criança, a
enfermeira posteriormente preenchia o Histórico de Enfermagem, sendo
questionado aos pais somente os quesitos não respondidos ou manifestados
pela criança. Para a realização do exame físico, a enfermeira ensinava como
era o procedimento para a criança e juntamente com esta realizava primeiro no
boneco para posteriormente realizar nela. No segundo momento, a enfermeira
demonstrava no boneco o procedimento para a anestesia como, monitorização
cardíaca, punção venosa e finalmente o uso da máscara inalatória. Após essa
etapa a enfermeira conduzia a criança e os pais à porta do centro cirúrgico
apresentando a equipe cirúrgica e da UTIC para melhor ambientá-los.
RESULTADOS: A visita pré-operatória com o apoio do brinquedo terapêutico
durou em média 40 minutos e possibilitou maior interação entre a enfermeira,
criança e seus pais e as equipes da cirurgia cardíaca e da UTIC. As crianças
em sua maioria eram receptivas ao brincar, mostravam-se tímidas no começo,
EIXO: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família.
1, 2, 3
Enfermeiras. Especialistas em Enfermagem Clínico-cirúrgica e Mestrandas em Enfermagem
pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
4
Enfermeira. Especialista em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e Mestranda em
Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
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porém com a interação de historinhas elas participavam do diálogo e
conseguiam responder as perguntas referentes ao Histórico de Enfermagem
como: “Onde você está?”, “Você está doente de quê?”, “O que você veio fazer
aqui?”, dentre outras perguntas. Foi observado também, através do brincar, o
entendimento da criança sobre os procedimentos como administração de
medicamentos, curativo e anestesia inalatória. Os pais também relatavam que
no momento da visita pré-operatória eles finalmente entendiam a doença e o
tratamento cirúrgico proposto, desmistificando medos e fantasias em relação à
morte ou invalidez de seus filhos. Neste caso, foi possível visualizar os dois
tipos de brinquedos terapêuticos: o brinquedo dramático ou catártico, que
possibilita a expressão das emoções e experiências da criança de modo que
possa descarregar seus sentimentos, elaborando assim a realidade, bem como
o brinquedo instrucional. Este permite que a enfermeira explique à criança o
que irá acontecer de modo a reduzir o medo, promover a colaboração durante
os procedimentos e acalmar a criança, bem como estabelecer um vínculo de
confiança através da manipulação dos brinquedos e objetos da rotina
hospitalar(5). Na sala de cirurgia cardíaca, mesmo após o preparo da criança
para o procedimento com o brinquedo terapêutico e estando na companhia do
pai ou da mãe, algumas crianças apresentaram choro e sinais de desespero
com movimentação física intensa. No entanto, segundo os anestesistas e
circulantes da sala, os eventos foram menos frequentes se comparado às
crianças que não haviam sido preparadas. O choro é um mecanismo de defesa
da criança diante de uma situação ameaçadora, é uma forma de ser ouvida e
atendida em sua solicitação. Uma mudança de comportamento, resultando em
atitudes mais ajustáveis, bem como redução na freqüência do choro e uma
maior colaboração com a equipe de saúde também foram relatados em outros
estudos(5, 1). CONCLUSÃO: A hospitalização é uma experiência estressante
que envolve profunda adaptação da criança às várias mudanças. O tratamento
cirúrgico para correção de defeitos cardíacos é altamente agressivo para as
mesmas, haja vista ser um procedimento complexo, doloroso e que exige a
EIXO: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família.
1, 2, 3
Enfermeiras. Especialistas em Enfermagem Clínico-cirúrgica e Mestrandas em Enfermagem
pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
4
Enfermeira. Especialista em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e Mestranda em
Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
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internação em uma UTI, fatores que geram fantasias e medo além de poder
limitar a criança a desfrutar da sua vital necessidade de brincar. Portanto, o
brinquedo terapêutico mostrou-se como um instrumento do cuidar para a
enfermagem interagir e conhecer melhor os sentimentos e atitudes das
crianças submetidas à cirurgia cardíaca. REFERÊNCIAS: 1. Schmitz, SM.;
Piccoli, M.; Viera, CS. A criança hospitalizada, a cirurgia e o brinquedo
terapêutico: uma reflexão para a enfermagem. Ciência, Cuidado e Saúde.
2003; 2(1): 67-73; 2. Azevedo DM, Santos JJS, Justino MAR, Miranda FAN,
Simpson CA. O brincar enquanto instrumento terapêutico: opinião dos
acompanhantes. Revista Eletrônica de Enfermagem [Internet]. 2008;10(1):137144. Available from: http://www.fen.ufg.br/revista/v10/n1/v10n1a13.htm; 3.
Hockenberry, MJ; Wilson, D; Winkelstein, ML. Wong: fundamentos de
enfermagem pediátrica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 637-705; 4. Maia,
EBS; Ribeiro, CA; Borba, RIH. Brinquedo terapêutico: benefícios vivenciados
por enfermeiras na prática assistência à criança e família. Revista Gaúcha de
Enfermagem. Porto Alegre, 2008 mar; 29(1):39-46; 5. Campos MC, Rodrigues
KCS, Pinto MCM. A avaliação do comportamento do pré-escolar recémadmitido na unidade de pediatria e o uso do brinquedo terapêutico. einstein.
2010; 8(1 Pt 1):10-7.
Descritores DeCS:. enfermagem perioperatória, criança, brinquedo

EIXO: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família.
1, 2, 3
Enfermeiras. Especialistas em Enfermagem Clínico-cirúrgica e Mestrandas em Enfermagem
pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
4
Enfermeira. Especialista em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e Mestranda em
Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
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OBESIDADE INFANTIL: FATORES DE RISCO ASSOCIADOS E O
PAPEL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE.

AUTOR (ES): Abreu TGT¹, Araújo RS², Viana LS², Silva VM²
INTRODUÇÃO: A obesidade vem aumentando de forma alarmante, sendo
considerada uma verdadeira epidemia mundial que atinge todas as faixas etárias,
em especial, as crianças, sendo caracterizada como um problema de saúde
pública. Devido a sua incidência crescente na infância, esse problema torna-se
preocupante, ainda mais quando se considera a sua evolução e associações1.
Sendo uma doença crônica, definida como excesso de gordura corporal, na qual
ocorre concomitância de fatores de risco genéticos e ambientais. As crianças de
hoje

gastam

numerosas

horas

em

frente

à

televisão,

videogames

e

computadores2. As refeições tendem a ser realizadas em fast-foods e,
geralmente, consistem de alimentos calóricos e gordurosos. Esse aumento no
consumo de alimentos gordurosos, com alta densidade energética, e a diminuição
na prática de exercícios físicos são os dois principais fatores ligados ao meio
ambiente que colaboram para o aumento da prevalência da obesidade. Além
disso, fatores como o equilíbrio entre consumo e acúmulo de gordura corporal,
que podem ser geneticamente regulados, contribuem para a obesidade3. Isso
gera preocupação já que crianças obesas têm maior probabilidade de apresentar
dislipidemias, hipertensão, diabetes, complicações ortopédicas e distúrbios
psicológicos. Vale ressaltar que a família tem grande influência na gênese da
obesidade, uma vez que seus estilos de vida sedentários e hábitos alimentares
inadequados influenciam o estilo de vida adotado pela criança4. OBJETIVOS:
Neste sentido o estudo tem por objetivo enfatizar os fatores de riscos associados
à obesidade infantil e como o profissional de saúde pode atuar diante desta
mazela. METODOLOGIA: Pesquisa de revisão bibliográfica, realizada em 15
artigos de periódicos publicados em português e na integra no período de janeiro
de 2003 a dezembro de 2010. Depois de categorizados por ano de publicação,
metodologia abordada e temática apresentada foram analisados e 13 foram
1. Acadêmica de Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão
2. Acadêmico de Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão
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selecionados. As bases de dados verificadas foram: Bireme, Google Acadêmico e
Scielo. RESULTADOS: A obesidade é a desordem crônica mais comum em
crianças e adolescentes de sociedades industrializadas. Na Pesquisa de
Orçamentos Familiares (POF 2008-2009) que foi realizada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério da Saúde,
identificou um aumento importante no número de crianças acima do peso no país,
principalmente na faixa etária entre 5 e 9 anos de idade. O número de meninos
acima do peso mais que dobrou entre 1989 e 2009, passando de 15% para
34,8%, respectivamente. Já em relação ao número de obesos teve um aumento
de mais de 300% nesse mesmo grupo etário, indo de 4,1% em 1989 para 16,6%
em 2008-2009. Entre as meninas esta variação foi ainda maior. A maioria das
pesquisas demonstra ser a prevalência da obesidade infantil e adulta maior no
sexo feminino, não havendo causas bem definidas para esta ocorrência (3,15),
sendo que a OMS (16) sugere que a maior prevalência neste sexo se deve ao
fato de que o excesso de energia é preferencialmente estocado, sob a forma de
gordura e não de proteína, como acontece no sexo masculino. Esse aumento
tonar-se muito significante, já que vários estudos apontam a obesidade como
sendo uma das principais causas de hipertensão arterial em crianças,
favorecendo complicações cerebro-vasculares e cardiovasculares futuras. Tanto a
pressão sistólica como a diastólica aumentam com a elevação do Índice de
Massa Corporal. Além disso, as complicações ortopédicas são bastante
freqüentes na obesidade, devido ao trauma provocado nas articulações pelo
excesso de peso. Outro fator de risco associado esta relacionado ao
desenvolvimento do diabetes melito tipo 2, pois até alguns anos atrás, o diabetes
tipo 2 era uma doença encontrada mais no adulto; no entanto, nos últimos anos
tem se verificado um aumento da prevalência desta doença em crianças e
adolescentes. Neste sentido, deve-se enfatizar que o diabetes tipo 2 tem
contribuído com mais de 30% dos novos casos de diabetes, mostrando uma
possível relação do aumento da prevalência de obesidade infantil com o
desenvolvimento desta doença. A obesidade também é fator de risco para
dislipidemia, promovendo aumento de colesterol, triglicerídeos. Desta forma o
impacto da obesidade na infância, ressalta a necessidade de implantação de
1. Acadêmica de Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão
2. Acadêmico de Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão
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medidas preventivas que estimulem o desenvolvimento de estilos de vida
saudáveis. Neste contexto os profissionais de saúde têm um importante papel,
visto que, podem identificar pacientes em risco através de história familiar, peso
ao nascer ou fatores socioeconômicos, étnicos, culturais ou comportamentais;
calcular, registrar o IMC e utilizar as alterações encontradas para identificar taxa
excessiva de ganho de peso relativo ao crescimento linear; encorajar o
aleitamento materno, já que muitos estudos indicam o desmame precoce como
um facilitador pra o desenvolvimento da obesidade; orientar pais e educadores a
promover padrões alimentares saudáveis, oferecendo lanches nutritivos, já que
estes têm uma enorme influência perante o desenvolvimento destas crianças;
encorajar a autonomia das crianças no controle da sua ingestão alimentar,
estabelecendo limites apropriados nas escolhas; promover rotineiramente
atividade física, incluindo jogos não-estruturados em casa, na escola e na
comunidade; reconhecer e monitorar alterações que possam estar associados a
obesidade.Nota-se assim o papel essencial que o profissional de saúde tem em
relação a criança obesa e também na orientação aos seus familiares.
CONCLUSÃO: Através deste trabalho pôde-se perceber que a obesidade infantil
é uma enfermidade multicausal, e está fortemente relacionada com a obesidade
na vida adulta (onde as repercussões serão mais agravadas), além de ser uma
das patologias nutricionais que mais tem apresentado aumento de prevalência. O
tratamento precoce é essencial, enquanto a educação nutricional tende a ser uma
solução importante para a perda de peso, já que muito desses fatores de risco
podem persistir da infância para a vida adulta. Ainda se faz necessário ressaltar o
quanto é primordial a prevenção no nosso meio, a obesidade infantil é um sério
problema de saúde pública, que vem aumentando em todas as camadas sociais
da população brasileira. É um sério agravo para a saúde atual e futura dos
indivíduos. Prevenir a obesidade infantil significa diminuir, de uma forma racional
e menos onerosa, a incidência de doenças crônico-degenerativas. O que garante
uma população adulta mais saudável.
DESCRITORES: Obesidade, Profissional da Saúde.
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OBESIDADE
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FATOR

DE

RISCO
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O

DESENVOLVIMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL NA INFÂNCIA1
Autores
ROCHA TA1,CASTILLO IS2, LUZ MVM3, FERNANDES MA4, SOUSA AR 5
Resumo
O sobrepeso infantil é uma condição patológica que afeta cada vez mais crianças,
principalmente em países desenvolvidos, como os Estados Unidos por exemplo.
A obesidade infantil é definida como nos adultos por um acúmulo excessivo de
massa de gordura. O excesso de peso infantil pode trazer inúmeros problemas a
curto e longo prazo para as crianças, um deles é a hipertensão arterial. Há
evidências de que a hipertensão arterial sistêmica (HAS) primária, fator de risco
independente para as duas causas mais freqüentes de morte em adultos no Brasil
(acidente vascular e cardiopatia isquêmica) tem suas raízes na infância ou
adolescência. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade é
uma doença em que o excesso de gordura corporal acumulada pode atingir graus
capazes de afectar a saúde. Este excesso de gordura resulta de sucessivos
balanços energéticos positivos, isto é, em que a quantidade de energia ingerida é
superior à quantidade de energia gasta. A obesidade é uma doença crónica, é a
doença nutricional mais prevalente a nível mundial e a epidemia do século XXI. A
obesidade não é mais apenas um problema estético, que incomoda por causa da
“zoação” dos colegas. O excesso de peso pode provocar o surgimento de vários
problemas de saúde como diabetes, problemas cardíacos e a má formação do
esqueleto, assim como também a hipertensão arterial.Cerca de 15% das crianças
e 8% dos adolescentes sofrem de problemas de obesidade, e oito em cada dez

1 Graduanda do 7º Periodo do Curso de Enfermagem pela Faculdade NOVAFAPI, End: Cj. Joao Emilio
Falção, q:01 bl:07, ap:103- Cristo Rei. e-mail: tamiris66@hotmail.com, tel: (86) 94352230.
2 Graduanda do 7º Periodo do Curso de Enfermagem pela Faculdade NOVAFAPI.
3 Graduando do 7º Periodo do Curso de Enfermagem pela Faculdade NOVAFAPI.
4 Enfermeira e Docente do Curso de Enfermagem pela Faculdade NOVAFAPI .
5 Enfermeira Especialista em Saúde Mental Pela UECE.
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adolescentes continuam obesos na fase adulta. As crianças em geral ganham
peso com facilidade devido a fatores tais como: hábitos alimentares errados,
inclinação genética, estilo de vida sedentário, distúrbios psicológicos, problemas
na convivência familiar entre outros. As pessoas dizem que crianças obesas
ingerem grande quantidade de comida. Esta afirmativa nem sempre é verdadeira,
pois em geral as crianças obesas usam alimentos de alto valor calórico que não
precisa ser em grande quantidade para causar o aumento de peso. A obesidade é
um problema grave e deve ser encarado com cuidado. Este trabalho tem como
finalidade fazer uma revisão bibliográfica fundamentada em outros trabalhos que
objetivam considerar os conceitos fundamentais a cerca da obesidade e os
principais aspectos da causa da mesma. Foi realizado busca de informações a
partir do livro e artigos científicos publicados na base de dados Scielo. Foram
utilizadas palavras-chaves “obesidade infantil” junto a combinações “hipertensão”
e “sedentarismo”. O período pesquisado foi de 2003 a 2010. Considerada como
um problema de saúde pública, tanto no Brasil como em outros países, a
obesidade traz aos profissionais de saúde, desafios para o entendimento de sua
determinação, acompanhamento e apoio à população, nas diferentes fases do
curso da vida. A obesidade pode se desenvolver em qualquer idade,
desencadeada por fatores como desmame precoce, a introdução inadequada de
alimentos, distúrbios de comportamento alimentar e da relação familiar,
especialmente nos períodos de aceleração do crescimento. Somente nos últimos
25 anos o problema de hipertensão arterial recebeu a devida atenção da
pediatria. A incorporação dessa medida como parte do exame físico da criança e
a publicação de normas para tal avaliação, permitiu aos profissionais da saúde a
detecção não somente da hipertensão arterial secundária, mas também de
elevações discretas da PA em crianças. A PA deve ser aferida de preferência com
a criança calma e tranqüila, em ambiente agradável e após um período pequeno
de repouso. A hipertensão arterial infantil pode ser secundária, por exemplo, às
doenças renais, mas pode também, em outros casos, representar o início precoce
da hipertensão arterial essencial observada nos adultos. Pesquisas realizadas
com crianças no Brasil mostram que, estas apresentam maior prevalência de
excesso de peso, com idade inferior a 10 anos, e são em sua maioria, aquelas
que vivem em famílias de classe média e alta, no entanto registrasse crescimento
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acentuado em crianças pobres. Aponta-se ainda a estimativa de já existirem cerca
de três milhões de crianças com excesso de peso, sendo que, a má alimentação
tem representatividade de 95% nesses casos e apenas 5% originados de causas
endógena. É importante ressaltar que o ambiente familiar tem significativa
representação, entre a combinação de fatores associados, que desencadeiam a
obesidade. A alimentação rápida “fast-foods”, pobre em fibras e repleta de
calorias é o carro chefe que conduz a pessoa a adquirir excesso de peso. O
sedentarismo e a própria obesidade, tendem a conduzir a criança a ficar cada vez
mais obesa, assim, contribuindo para o aumento da obesidade infantil, e o
sedentarismo. Diante da problemática obesidade infantil e o desejo de saber
como o enfermeiro através de sua atuação profissional poderia efetivamente
contribuir na prevenção da obesidade infantil, junto ao âmbito familiar. Podemos
concluir que a obesidade na infância é um fator de risco importante no
desenvolvimento da hipertensão arterial tanto na infância quanto como na vida
futura. Dentre os principais fatores que podem ajudar evitar esse problema
destacam-se a realização regular de atividade física e o incentivo à criança e sua
família à adesão de hábitos alimentares saudáveis. A sensibilização ainda é
pequena em relação a hipertensão na infância e podem por vezes passar
desapercebidos pelos pais e profissionais de saúde. Nota-se que o profissional de
enfermagem é uma pessoa dotada de possibilidades no sentido de evitar que
essa problemática prevaleça na fase adulta. Para isso, deve-se atuar com
atividades preventivas conjuntamente com a família, no propósito de implementar
parcerias com os membros da mesma, voltadas à aquisição de saudáveis hábitos
alimentares. Portanto a família é o primeiro educador nutricional, assim como
vigilante das práticas alimentares da criança. Desta forma deve ser estabelecida a
cultura do enfermeiro em realizar visitas periódicas nos lares, no intuito de
oferecer suporte técnico quanto às maneiras saudáveis de alimentação, com o
objetivo de evitar que as crianças adquiram sobrepeso. Não deveriam esperar
que esta o procurasse na unidade básica de saúde, mas sim realizar estratégias
de abordagens e ações preventivas através de programas comunitários em
centros comunitários de saúde, juntamente com a família, em creches, com os
educadores e merendeiras, assim como, com os professores nas escolas, com o
propósito de realizar parcerias com os mesmos, na tentativa de minimizar os
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problemas naqueles indivíduos que já se encontram acima do peso e/ou realizar a
prevenção primária e a devida promoção da saúde da comunidade que por ele é
assistida. REFERENCIAS Oliveira, Cecília Lacroix de et al. Obesidade e síndrome
metabólica na infância e adolescência. Rev. Nutr., Jun 2004, vol.17, no.2, p.237245. ISSN 1415-5273. Pais, Alejandro Bernardo and Carrera, Elena Fernandez de
Necessidades básicas insatisfeitas, desnutrição infantil e risco de doenças na
vida. Rev. paul. pediatr., Jun 2009, vol.27, no.2, p.127-132. ISSN 0103-0582.
Alves, João Guilherme Bezerra et al. Prática de esportes durante a adolescência
e atividade física de lazer na vida adulta. Rev Bras Med Esporte, Out 2005, vol.11,
no.5, p.291-294. ISSN 1517-8692.
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OCORRÊNCIA DE PARASITOSES INTESTINAIS EM CRIANÇAS
ATENDIDAS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM SÃO LUIS-MA
Autores
Pereira SS, Barreto IC, Luana MMS, Ribeiro TS, Prazeres RF
Resumo
As parasitoses intestinais constituem sério problema de saúde pública no Brasil,
apresentando prevalência em populações de baixo nível sócio-econômico e com
condições precárias de saneamento básico. Parasitas são organismos que tiram
vantagens de um meio biológico, representado pelo hospedeiro, para se alimentar
e reproduzir ocasionando em maior ou menor grau uma proporção de danos(1).
Segundo a OMS as parasitoses intestinais estão associadas a altos índices de
mortalidade em todo mundo, estima-se que o numero de infectados seja
aproximadamente 3,5 bilhões de pessoas, das quais 450 milhões são crianças.
No Brasil, tanto nas regiões urbanas quanto nas rurais, são encontradas crianças
infectadas por parasitoses intestinais, principalmente aquelas que pertencem a
famílias de baixa renda e que os pais ou responsáveis não tem conhecimento
significativo sobre prevenção e detecção da doença, fazendo com que surja na
infância muitos casos de enteroparasitoses, que não são diagnosticadas, sendo
em parte dos casos assintomática, o que dificulta a determinação de sua
prevalência e o controle de sua transmissão. Desconhece também a forma de
transmissão que se dá pela via fecal-oral ou penetrações pela a pele e no caso de
crianças, o contato íntimo é maior entre elas, o que favorece a transmissão de
pessoa-a-pessoa, sendo este outro fator que dificulta na determinação dos casos.
As principais consequências das enteroparasitoses são: diarréia crônica, má
absorção, anemia ferropriva, baixa capacidade de concentração e dificuldade no
aprendizado. Estudos confirmam que os grupos de crianças sem nenhum
transtorno prévio, apresentam prevalências maiores quando comparado aos
grupos com algum tratamento anterior (2). As parasitoses que comumente são
encontradas em crianças de 0 a 12 anos são a giardíase, ascaridíase,
enterobíase, estrongilodíase e amebíase. São fatores de risco para as infecções
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intestinais por parasitos a falta de higiene na manipulação de alimentos, a falta de
água filtrada nas residências, a falta de higiene adequada nas entidades
escolares que frequentam, o descaso a cerca da água que é consumida e o
contado da criança com solo contaminado, podendo até mesmo levar a
subnutrição e morbidade nutricional. Contudo, o interesse pelo estudo da
parasitose infantil, surgiu devido ser um dos principais problemas de saúde
pública encontradas no Brasil, e mediante vivência diária em práticas
institucionais

com

o

grande

número

de

crianças

que

apresentam

enteroparasitoses. Trata-se de um estudo descritivo de caráter prospectivo com
variáveis quantitativas. O mesmo foi realizado com crianças em idade de 0 a 12
anos, em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) situada na Cidade Olímpica, uma
comunidade do município de São Luís-Ma, com atendimento exclusivo pelo SUS
que compreende famílias cadastradas na Equipe de Saúde da Família (ESF). Na
UBS, são prescritos exames, ocorre o aconselhamento sobre a coleta e são
agendadas consultas de retorno. As informações foram colhidas através de um
questionário, e após coleta e análise de informações feita pelo programa Microsoft
Excel 2007, os dados foram apresentados em forma de tabelas e gráficos. A
pesquisa obedeceu aos aspectos éticos e legais para pesquisa em seres
humanos, de acordo com as recomendações do Conselho Nacional de Saúde e a
Resolução 196/96, resguardando o sigilo de quaisquer informações que
pudessem identificar os sujeitos da pesquisa. Constatou-se a predominância de
parasitoses em crianças pré-escolares de 0 a 5 anos (56,7%). Observou-se ainda
que 73,4% dos pesquisadores eram pardos, 73% não freqüentava a escola
devido a idade e 16,7% estão na educação infantil. A renda familiar de 66,7% é
menor que um salário mínimo, os que vivem em imóvel próprio constituem 83,4%,
alugado 10% e cedido 6,6%. Cerca de 93,4% das casas apresentavam fossa e
abastecimento de água de poço (86,7%), considerando que a maioria não utiliza
água filtrada. Vários estudos denotam que a baixa renda, o não tratamento da
água, falta de higiene e saneamento básico são contribuintes para o
aparecimento de parasitoses, sugerindo o desenvolvimento de atividades com
crianças e comunidade visando à prevenção das parasitoses intestinais (3). O
percentual de pacientes que não comem verduras cruas é de 53%, e 80,1%
lavam as frutas e verduras, ressaltando que a água não é tratada. A alimentação

2227

quem prepara em 63,3% dos casos é a mãe, e 63,3% lavam as mãos antes das
refeições. Silva (2001) ressalta que o consumo e manuseio de alimentos são
extremamente importantes para evitar parasitoses, bem como hábitos cotidianos
como lavar as mãos antes das refeições após utilizar o banheiro; correlacionando
as frequências encontradas com as condições de saneamento básico.Cerca de
6,6% das crianças não lavam as mãos após ir ao banheiro, o lixo é recolhido sem
regularidade (83,4%) e 13,3% jogado em lote vazio. Apesar do acesso a saúde
pública ter melhorado nos últimos anos, ainda há um percentual de 16,7% que já
fizeram exame de fezes a mais de dois anos e 6,6 que nunca fizeram, sendo que
86,7% dessas crianças já tiveram verminose/parasitose. Um fato importante que
merece ser destacado e que demonstra um alerta para a saúde pública é a alta
freqüência das parasitoses intestinais em crianças e sua relação com aquelas que
não realizam exames de fezes; tendo como consequência em algum momento a
apresentação de sintomas ou acabam expelindo as próprias verminoses (4).
Apesar dos esforços no seu combate, elas ainda são excessivamente comuns,
por tanto devem ser observadas com maior cuidado pela família, pelo medico e
pela equipe de enfermagem. Deve-se envolver alem das medidas educativas
quanto à higiene, também o uso periódico de antiparasitários, com vista no
controle da transmissão e reiinfecção. Faz-se necessário exames parasitológicos
rotineiramente, podendo o tratamento depender do status da infecção de cada
individuo, sendo uma medida segura e mais econômica. Assim sendo, denota-se
a importância do papel do enfermeiro nas ações de informações a criança, família
e comunidade a respeito da prevenção, transmissão e tratamento, dúvidas e
serviços que são oferecidos, focando na promoção a saúde, tendo em vista o
paciente como um todo. Outro fator importante são os investimentos em ações de
educação em saúde e saneamento básico para que se possa haver a mudança
no contexto socioeconômico, nos hábitos de vida e consequentemente diminuindo
a ocorrência dos casos de parasitoses. REFERÊNCIAS 1- COSTA, F. Grande
dicionário de enfermagem atual, Rio de Janeiro, RJ, Revic. Editorial, 2002. 2CASTRO, A. Z.; VIANA, J. D. et al. Levantamento das parasitoses intestinais
escolares da rede pública na cidade de Cachueira, ES, 2004. 3- COSTAMARCEDO L. M.; SILVA JR. RODRIGUES, Silva. Enteroparasitoses em préescolares de comunidade faveladas da cidade do Rio de Janeiro, RJ, Cad. Saúde
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Pública, 2001. 4- MANFROI, A. Abordagem da parasitoses intestinais mais
prevalentes na infância- Sociedade Brasileira de Medicina Da Família e
Comunidade,

São

Paulo-SP,

2009.

DeCS
Humanos, Criança, Doenças Parasitárias, Parasitologia, Ascaris lumbricoides

2229

OFICINA DE MÚSICA NA ENFERMARIA PEDIÁTRICA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA

AUTORES: Pinto CMM1 , Santos NC2; Alves PSN3; Linhares DR4; Sebastião CDR5
INTRODUÇÃO: Durante o desenvolvimento normal da criança, pode-se observar
que ela é capaz de explorar e interagir com seu meio de forma contínua, desde que
sejam oferecidas oportunidades adequadas

(1)

. Através da interação lúdica como:

desenhos, pinturas, danças, cantos, brincadeiras, entre outros; acontece o
aprendizado, o desenvolvimento e o crescimento infantil (2). No ambiente hospitalar, a
criança deixa de habitar um local que é familiar. Durante a internação, fica afastada
das atividades diárias, deixa de ir a escola, conviver com amigos, pais, irmãos e
outros familiares; além de ser submetida a procedimentos invasivos e dolorosos, os
quais a assustam e fazem com que ela procure uma maneira de se proteger
profissional

de

Enfermagem

consciente

do

seu

papel

na

(3)

promoção

.O
do

desenvolvimento infantil é aquele capaz de transformar o ambiente hospitalar em um
lugar que possa, além de tratar doenças, estimular a criança. Durante a
hospitalização, o enfermeiro pode proporcionar um ambiente estimulador às
crianças, facilitando o relacionamento entre elas, a família e a equipe multidisciplinar,
utilizando a criatividade e transformando a rotina hospitalar em momentos
gratificantes

(1)

. A Brinquedoteca hospitalar possibilita um local em que a criança

pode se expressar de forma espontânea; e sua necessidade de se relacionar com a
realidade externa de forma criativa e prazerosa encontra alternativas de satisfação. A
criança tem espaço para brincar e construir, na medida em que se relaciona com seu
mundo interno, com objetos e pessoas da realidade externa, ou seja, espaço de ser
e de fazer coisas

(3)

. A música é uma forma de comunicação e expressão humana, e

pode ser utilizada como uma ferramenta para a assistência de enfermagem
pediátrica e um recurso terapêutico no espaço hospitalar

(1,4)

. A intervenção musical

proporciona diversos benefícios, tanto fisiológicos quanto psicológicos, ao ser
humano em todas as faixas etárias; pode reduzir a tensão e a ansiedade
ocasionadas por situações estressantes, como a hospitalização, além de contribuir
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para a diminuição da dor e melhorar a qualidade do sono

(4)

. A música constitui-se

em um recurso eficaz para humanizar a assistência a criança hospitalizada, melhorar
a interação entre paciente/família e equipe multidisciplinar, facilitar a comunicação e
educação

(4)

. O brincar com a música pode proporcionar a convivência com outras

crianças, facilitando a interação entre elas e delas com a equipe de saúde. Acreditase que a utilização da música venha acalmar os momentos difíceis na vida de
crianças internadas que se encontram afastadas do lar, da escola e dos amigos, em
uma situação de fragilidade física e emocional

(1)

. O enfermeiro pode ser um

facilitador da implantação da intervenção musical nos serviços de saúde e da defesa
de seu uso, participando não só como executor do projeto, mas também da avaliação
de sua eficácia (4). Durante a apreciação de uma apostila sobre musicalização infantil;
cujo tema era a confecção de instrumentos musicais com a utilização de sucatas e
materiais descartáveis; uma enfermeira da clínica pediátrica teve a idéia de
confeccionar esses instrumentos musicais com os pacientes internados na unidade.
A proposta foi apoiada pelas enfermeiras e pela técnica de apoio educativo que
desenvolve atividades lúdicas e pedagógicas na unidade e em seguida foi
organizada a oficina. A construção de instrumentos musicais, além de ser uma
atividade prazerosa, é benéfica para o desenvolvimento do pensamento motor, de
controle da atenção, e de ordenação seqüencial

(5)

. OBJETIVOS: Proporcionar à

criança/adolescente um momento de descontração durante a internação hospitalar;
estimular a criatividade durante a confecção de instrumentos musicais e utilizar a
música como ferramenta para integração do paciente/família/equipe multidisciplinar.
METODOLOGIA: O trabalho é desenvolvido na enfermaria pediátrica do Hospital
Universitário da USP por meio de oficinas de música realizadas pela equipe de
enfermagem com pacientes e seus acompanhantes. Participam das oficinas
pacientes pré-escolares, escolares; adolescentes; acompanhantes e funcionários da
equipe multidisciplinar entre eles enfermeiras; técnicas de enfermagem e técnica de
apoio educativo que desenvolve atividades de brinquedista hospitalar. As oficinas
acontecem semanalmente com duração média de uma hora na brinquedoteca da
unidade. Nos primeiros 30 minutos são confeccionados instrumentos musicais com o
uso de materiais recicláveis (garrafas plásticas, tampas de frasco-ampola, frascos de
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água, seringas descartáveis etc.); fitas adesivas coloridas, tintas plásticas atóxicas e
cola. Cada paciente e acompanhante produz seu próprio instrumento musical
(chocalho, tambor e reco-reco entre outros) pinta-os e decora, usando a criatividade
e imaginação para personalizá-los. Com os instrumentos confeccionados o grupo
compõe uma bandinha musical e acompanhados por um instrumento como
acordeão, violão ou teclado tocados por uma enfermeira, o grupo toca e canta
músicas infantis como “Atirei o pau no gato”, “A dona aranha” e “ Marcha soldado” e
outras alegrando a enfermaria. Após o término muitos se oferecem para auxiliar a
limpeza e organização do espaço. RESULTADO: com a produção do seu próprio
instrumento musical cada participante explora seu potencial de imaginação e
criatividade. Ocorre também a interação e colaboração do grupo com a equipe
multidisciplinar e a participação ativa dos acompanhantes em todas as atividades
propostas. O evento proporciona ainda momentos de relaxamento e diversão para o
grupo de pacientes, acompanhantes e também para os profissionais. Os resultados
evidenciaram os benefícios da música para a criança hospitalizada, seus familiares e
equipe de saúde e constata que este recurso pode ser utilizado no espaço hospitalar
como uma intervenção de baixo custo, não-farmacológica e não invasiva,
promovendo um processo de desenvolvimento que visa à saúde da criança, da
família e dos trabalhadores

(4)

. CONCLUSÃO: a utilização da música pela

Enfermagem no cuidado com crianças fornece subsídios para o enfermeiro realizar
uma interação criativa com seus pacientes e familiares em um momento de angústia
e incerteza durante a hospitalização, que gera estresse tanto para o cliente quanto
para o profissional que assiste, além de proporcionar um cuidado de Enfermagem
individualizado e humanizado (1).
A partir dessa experiência surgiram novas idéias para a realização de oficinas
abordando temas para grupos específicos como para as mães de lactentes, oficinas
voltadas para o grupo de adolescentes, entre outras, com o objetivo de proporcionar
momentos de aprendizado, prazer e de liberdade para expor os sentimentos.
REFERÊNCIAS:
(1) Almeida AP, Castro AV. A enfermagem e a música: duas artes para refletir o
cuidar na pediatria. Revista Nursing 2010;12(142):136-140.
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OFICINA SOBRE SAÚDE REPRODUTIVA NA ADOLESCÊNCIA EM
UMA UNIDADE ESCOLAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA
1

Ferreira VMN, 2 Moura FMSP, 3Maciel KS, 4Rufino MPR

Saúde é o completo estado de bem-estar físico mental e social, e não a mera
ausência de doenças ou enfermidades. A saúde reprodutiva implica em que as
pessoas sejam capazes de uma vida sexual segura e satisfatória, que tenham a
capacidade de reproduzir-se e a liberdade para decidir quando e com que
freqüência fazê-lo. (BRASIL, 1999). Sendo de relevância o aprendizado do
graduando em Enfermagem na interpretação dos assuntos pertinentes a saúde
reprodutiva, viu-se a necessidade de trabalho em uma unidade de ensino
fundamental por meio de uma oficina, que é um grupo de estudo, dinâmico e
autêntico. Liderado pelos docentes e discentes da Universidade Federal do Piauí
do 6° período deste curso. Como objetivo especifico : apresentar relato de
experiência vivenciado junto aos adolescentes em oficina sobre temas de saúde
reprodutiva, como: Puberdade, Gravidez na adolescência, Abortamento, Métodos
Contraceptivos e DSTs/AIDS; despertar para a consciência do uso de códon
masculino e feminino; e proporcionar no meio acadêmico uma interação, que
reune a teoria, ministrada em sala de aula, com a prática, nas escolas. Como
objetivo geral transformar os alunos em multiplicadores dos conhecimentos
adquiridos durante as oficinas. O estudo é do tipo descritivo, com enfoque no
relato de experiência de uma atividade docente vivenciada pelos acadêmicos de
enfermagem da Universidade Federal do Piauí, os quais, sob supervisão e
orientação tutorial, planejaram, organizaram e ministraram uma oficina, que foi
desenvolvida na Unidade Escolar, localizada em, Teresina, Piauí, no horário da
tarde, nos dias 05 a 12 de novembro de 2010. O público-alvo foi composto por
alunos devidamente matriculados na escola , no sétimo, oitavo e nono anos do
1

Discente da Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí – UFPI.

E-mail: s.17@hotmail.com
2
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2234

Ensino Fundamental II, com faixa etária de 12 a 17 anos. O grupo de graduandos
foi dividido em dois para facilitar a exposição da oficina e aproveitamento dos
mesmos em sua atuação, classificados em grupo 01 e grupo 02. Então no
primeiro e segundo dia da oficina o grupo 01 apresentou a proposta da oficina
para os alunos da antiga 7° e 8° série. O método ut ilizado pelos graduandos foi o
de perguntas e respostas, como também o método expositivo, através de
cartazes confeccionados pelo grupo em cartolinas. No segundo dia foram
abordados os seguintes assuntos: Gravidez na adolescência e métodos
contraceptivos, não havendo dinâmica, pois os alunos seguiram uma linha de
métodos de perguntas e respostas sobre os métodos contraceptivos, reiterando
assim suas dúvidas. No terceiro e quarto dia a segunda parte do grupo
apresentou a oficina para alunos da antiga 6° série , também no turno da tarde. O
grupo apresentou a oficina de maneira dinâmica e participativa, onde a principio
foi desenvolvido a dinâmica do Bingo, com esta buscou-se um conhecimento da
turma e entrosamento dos acadêmicos com a mesma. Foi então exposto o
conteúdo sobre sexualidade e puberdade na adolescência. Após para avaliação
a análise dos alunos, o grupo 02 realizou um trabalho manual, intitulado “Minha
Vida pelas Figuras”. Os alunos após 15 minutos expuseram seu trabalho para a
turma. Sendo bem aceita e aplaudida ao final de cada apresentação. Foram
distribuídos livretos confeccionados pelo grupo e xerocados para toda turma, com
o tema Gravidez na adolescência. À medida que iam expondo o conteúdo no
cartaz em forma de álbum seriado, os alunos poderiam acompanhar a aula pelo
livreto. Tornando aula participativa, o grupo considera que houve bastante
aproveitamento do tema exposto. Em seguida houve a ministração do tema DSTs
– AIDS, também por meio do livreto, distribuído anteriormente; com auxilio do
cartaz confeccionado e ainda por meio de panfleto educativo do Ministério da
Saúde. A turma mostrou-se em toda a oficina bem atenciosa e participativa. As
questões levantadas eram debatidas e explicadas, tanto pelos graduandos,
quanto pela professora Orientadora, que se encontrava presente. Ao final da
oficina o grupo ofereceu aos alunos presentes, um brinde, premiando o aluno que
venceu no Bingo e um lanche para confraternização final. Foi percebido que os
alunos estavam empolgados e que saíram satisfeitos com o conteúdo exposto; e
ainda se congratularam com os graduandos de maneira prazerosa, com confiança
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e de maneira respeitosa. A referida oficina possibilitou aos acadêmicos de
enfermagem vivenciar todo o processo de construção de um conteúdo
programático, bem como a execução de aulas. Tal vivência proporcionou uma
maior coesão do grupo durante o desenvolvimento desta atividade, visto que
houve uma participação efetiva dos membros em todas as etapas. Além disso, as
aulas eram ministradas por pro pequenos grupos de no máximo quatro
participantes que, por sua vez, compartilhavam a responsabilidade de obter êxito
na execução desta atividade de docência. Outro importante aspecto foi a
ampliação de saberes acerca da atuação do enfermeiro na área da saúde
reprodutiva. Durante todo o processo de estruturação e efetivação da oficina,
destacou-se a leitura de livros, manuais e artigos referentes às diversas temáticas
expostas, e utilizadas para fundamentação e confecção do material didático
utilizado que foi exposto e entregue durante a oficina. O perfil do profissional de
enfermagem é constituído por diferentes aspectos, dentre eles está a capacidade
de domínio e repasse, de forma clara e objetiva, de conteúdos teórico-científicos.
Considerando essa afirmação, percebemos que ao término do curso adquirimos
uma maior maturidade na realização de atividades de docência, permitindo a
melhoria na desenvoltura, na segurança e no desenvolvimento de técnicas de
ensino. Tais técnicas poderão ser implantadas não somente dentro da
universidade, mais também durante a prática profissional, uma vez que a
enfermagem lida diretamente com a orientação e ensino de sua clientela, seja ela
no âmbito individual ou de grupo. Portanto diante da iniciativa das professoras da
Disciplina Saúde Reprodutiva, percebeu-se ser de fundamental importância o
desenvolvimento de praticas como esta, onde se pode de maneira lúdica, séria e
responsável expor conteúdos de maneira clara e objetiva para alunos de faixa
etária entre 12 e 17 anos. Por isso e pela experiência adquirida, foi muito
proveitoso a participação dos graduandos nesta oficina, porque foi dado para nós
uma capacitação específica para área de adolescentes e demonstrou-nos a
relevância da enfermagem e atuação na atenção primária da saúde e no seu
desempenho entre os adolescentes.
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OFICINAS EDUCATIVAS PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL
DE ESCOLARES
Cruz, GVSF1; Moura SV 2; Lima SS 2; Silva VEP 2; Souza WB 2.
Introdução: A saúde coletiva muitas vezes não dá conta de atender as
necessidades de saúde de uma comunidade, pois ainda existe uma forte herança
do modelo hegemônico biomédico nos serviços de saúde, o que implica em
mudanças na formação e nas atitudes dos profissionais da saúde para que a
assistência contemple os princípios de universalidade, equidade e integralidade,
os quais norteiam o Sistema Único de Saúde (SUS). A Universidade tem sido
uma instituição de ensino que vem revendo de modo positivo a participação do
setor saúde na implementação do SUS através de uma educação que visa à
emancipação ética e política do sujeito de aprendizado, o acadêmico, por meio de
práticas pedagógicas inovadoras e por suas próprias experiências de vida. Dentre
os pressupostos defendidos na formação do enfermeiro, destaca-se a orientação
da formação para reconhecimento da importância da educação em seu processo
de trabalho e a necessidade de se (re)construir competências para o
desenvolvimento das práticas educativas

(4)

. Cuidar, gerenciar e educar compõe

três ações básicas presentes no processo de trabalho do enfermeiro, as quais
não são dissociadas, mas cada uma delas possui objetivos específicos, de acordo
com cada processo particular, visando, de uma maneira geral, o bem-estar das
individualidades e coletividades, objeto do processo de trabalho da enfermagem
(2)

. Entretanto, educar é algo mais abrangente, complexo, contínuo e criativo, e

para atuar nesse cenário é preciso ter, além de conhecimentos atualizados e
contextualizados,

um

olhar

constantemente

dirigido

para

as

práticas

historicamente constituídas e, assim, revisitar e questionar os modelos e as
práticas educativas, para que seja possível utilizar estratégias pedagógicas
inovadoras e coerentes aos seus propósitos

(2)

. Trata-se de um relato de caso de

uma oficina educativa voltada à promoção da saúde da criança realizada pelos
1
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acadêmicos do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT), como prática da disciplina de Educação em Saúde. A ação educativa foi
direcionada às crianças na fase escolar, de 05 a 07 anos, para que a mesma
tivesse maior impacto, pois pressupúnhamos que estas fossem mais receptivas e
isto facilitasse o processo de ensino-aprendizado relacionado ao tema de saúde
bucal. Consideramos o tema pertinente devido ao alto índice de problemas bucais
na faixa etária dessas crianças, como a cárie dentária, doença bacteriana
infecciosa mais comum nesta fase da vida, decorrente do desconhecimento sobre
cuidados de higiene oral, má escovação e ao consumo excessivo de alimentos
cariogênicos

(5)

. Além disso, a II Conferência Nacional de Saúde Bucal e o

Ministério da Saúde enfatizam essa questão, demonstrando que a educação em
saúde deve ser desenvolvida nos diferentes espaços e contextos sociais,
especialmente o contexto da Educação Infantil, onde as práticas educativas
necessitam ir de encontro ao universo das crianças, respeitando as informações
que elas trazem seus conhecimentos, seus desejos e suas descobertas.
Objetivo: promover conhecimento necessário para que a criança consiga fazer
uma adequada higiene oral, por meio da técnica correta de escovação dos dentes
e o uso do fio dental, desse modo, compreendemos que a prática educativa é
principal estratégia de promoção da saúde. Metodologia: A oficina educativa
ocorreu em uma Unidade Municipal de Ensino Infantil Gleba Dom Bosco (escola)
da zona rural de Rondonópolis-MT, realizada por um grupo de acadêmicos da
UFMT, com a participação de 60 crianças. Para atender a perspectiva de ensinar
brincando, utilizamos estratégias educativas lúdicas que fossem capazes de
mobilizar o desejo de aprender e a autonomia no processo de aprendizagem da
criança. Realizamos a exposição do conteúdo com linguagem acessível e
adequada à faixa etária, mas principalmente através de recursos audio-visuais,
como projeção de vídeos e desenhos animados relacionados ao tema, a
demonstração da técnica correta da escovação e o uso do fio dental numa peça
sintética de crânio humano decorado com adereços divertidos, levado pelos
próprios acadêmicos. Discussão: A exposição da técnica de uso do fio dental e
da escovação na peça sintética de crânio humano chamou muito a atenção das
crianças, despertando a curiosidade e facilitando a visualização e maior
compreensão da técnica; o vídeo educativo e ilustrações infantis que reforçavam
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o tema, centrado no estímulo visual e auditivo, também demonstraram eficácia no
alcance das informações relacionadas ao tema. Para proporcionar um maior
interesse no ato da escovação foram entregues kits de saúde bucal contendo uma
escova e um creme dental a todas as crianças participantes. Durante toda a
atividade

educativa

as

crianças

permaneceram

atenciosas,

interagiram,

questionaram e construíram seu próprio conhecimento, deixando clara a
assimilação do conteúdo através de respostas às simples perguntas feitas pelos
acadêmicos. Outra forma de avaliação do aprendizado das crianças ocorreu ao
término da oficina, na qual os acadêmicos aplicaram nos dentes de cada uma
delas um evidenciador de placa bacteriana para demonstrar as áreas que
necessitavam de mais cuidado no momento da escovação, sendo essas áreas
observadas pelas próprias crianças através de um espelho. Em seguida, elas
foram encaminhadas ao banheiro para realizar a escovação, sob a supervisão
dos acadêmicos. A grande maioria das crianças conseguiu fazer a higienização
oral correta, e as que tiveram dúvida em alguma etapa da escovação foram
orientadas pelos acadêmicos, reforçando a técnica e as informações necessárias
para a realização da mesma. Posteriormente as crianças voltaram a se observar
no espelho, confirmando a importância de uma correta escovação e tornando-se
mais sensibilizadas a adotar maior cuidado na sua realização. Considerações
finais: Sabemos que a construção de um sistema de saúde baseado na
abordagem da participação comunitária contempla os requisitos da prática
educativa, porém esta deve ser continuada e (re)criada em diversos espaços,
como na escola

(5)

, principalmente pelos enfermeiros que atuam nas áreas de

abrangência da Estratégia de Saúde da Família

(1)

, a fim de contribuir para a

promoção da saúde da comunidade local, e este é um local ideal para
desenvolvimentos das práticas de educação em saúde, pois possibilita o acesso
das informações necessárias para garantir um adequado crescimento e
desenvolvimento dessas crianças, que, como já vimos, estão mais vulneráveis à
diversos agravos. De modo geral, os objetivos da oficina educativa foram
alcançados, compreendendo a necessidade das crianças, promovendo a prática e
a importância de hábitos saudáveis de higiene oral, fazendo com que as mesmas
sejam, de acordo com suas capacidades, responsáveis pelo seu auto cuidado,
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bem como agentes de transformação e propagação de importantes informações
que promovam o bem estar e a qualidade de vida.
Descritores: Higiene bucal, crianças, enfermagem.
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OFTALMIA NEONATAL E A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE CREDÉ
NOS CUIDADOS IMEDIATOS AO RECÉM NASCIDO

Sousa ACB, Facundes AJS, Campelo DS, Vale EMRB

O termo Oftalmia Neonatal (ON) é usado para definir a conjuntivite adquirida até o
28º dia de vida, usualmente contraída no momento do parto através do contato
com secreções vaginais da mãe geralmente contaminada por DST, caracterizada
por edema e eritema nas pálpebras com presença de secreção purulenta nas
conjuntivas. O Método de Credé foi desenvolvido por Credé quando a partir de
1880 este pesquisador iniciou tratamento profilático dos recém-nascidos utilizando
o Nitrato de prata a 2% reduzindo o número de casos na maternidade para 30
casos por ano. No Brasil este método foi regulamentado pelo decreto nº 9713/77
e posteriormente alterado pelo Decreto nº 19941/82, quando passou a ser
obrigatório por Lei. Este método não tem ação na profilaxia de outras oftalmias e
não serve para o tratamento dos já acometidos, sendo necessário o cumprimento
do prazo máximo para instilação no Nitrato de Prata 1%, bem como seguimento
das técnicas assépticas para realização deste procedimento. Nestes casos deve
ser considerado as oftalmias químicas causadas por reação dos próprios nitrato
de Prata, sendo esta oftalmia não grave já que dura pouco mais de 24 horas
causando hiperemia local. O estudo tem como objetivo realizar uma análise das
produções científicas nacionais e internacionais sobre o Método de Credé nas
bases de dados indexadas Trata-se de uma revisão de literaturas integrativa na
qual foram utilizados estudos de pesquisa indexados em revistas eletrônicas
MedLine, Scielo, Biblioteca Virtual de Saúde e artigos publicados em revistas da
área de neonatologia, Enfermagem em pediatria e periódicos publicados entre
1977 e 2011. Os critérios de inclusão são: trabalhos produzidos no período
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estabelecido, que abordassem a temática estudada, publicados na íntegra, assim
como foram excluídos da pesquisa publicações de período inferior ao prazo
estabelecido, aqueles que não abordassem a problemática e trabalhos publicados
não integralmente ou em forma de resumo reduzido. Nos sites de revista
eletrônica as buscas foram feitas conforme os seguintes descritores: “Nitrato de
Prata, Pediatria, Oftalmia Neonatal”. Foram encontrados 11 estudos nacionais e 8
internacionais, produzidos por médicos pediatras, enfermeiros obstetras e
enfermeiros da família. Como resultado, foi encontrado que a oftalmia pode ser
evitada com a prática do Método de Credé, com Nitrato de Prata 1%,
considerando que esta é a concentração da solução para efeito desejado e eficaz,
juntamente com o uso da técnica adequada, desta forma, casos em que o Método
é utilizado e que o quadro de oftalmia se instale deve ser tratado com achados
clínicos o que permite o início do tratamento sem a confirmação laboratorial já que
a cultura de secreção ocular é mais demorado, isso com o interesse de evitar
complicações de conjuntivas, perfuração de córnea, perda ou diminuição da
acuidade visual.Um ponto a ser destacada é que o uso do vitelinato de prata a
10% e da iodopovidona 2,5% confunde-se ao Nitrato de Prata 1% quando o
produto utilizado não é informado ao profissional esclarecendo somente que a
diferença de concentração não traz grandes consequências, no entanto o fato
refere-se a diferença entre produtos. Cabe ressaltar que a falta de conhecimento
do profissional quanto ao medicamento usado que também foi encontrado nas
literaturas, além de discussões sobre a aplicação de um medicamento com o
pensamento de que é outro,este fato associa-se à instilação do medicamento
somente nos olhos ou nos olhos e na genitália, a confusão ou instilação pode ser
frequente dependendo da informação sobre o medicamento usado na instituição,
ou até mesmo diante da substituição de um medicamento por outro sem o
treinamento

realizado.

Outro

dado

encontrado

nas

literaturas

foi

o

desconhecimento da legislação vigente sobre a profilaxia da oftalmia neonatal
pela maioria dos profissionais de saúde, embora ela tenha sido regulamentada.
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Outras literaturas discutem o uso do Método de Credé somente em crianças
nascidas de parto normal, justificada pelo contado da criança com os agentes
etiológicos, contato este que não está isento de ocorrer nos partos cesáreos, não
pela passagem, mas por infecção do liquido amniótico ou em casos de
permanência por tempo prolongado com bolsa rota. A oftalmia química tem
grande representatividade no que diz respeito ao número de caso independente
da fórmula utilizada, isso pode ser observado não literaturas analisadas com
variações do quantitativo de casos dependendo da fórmula adotada. As
desinfecções do berçário também têm sido adotadas em muitas maternidades
como mais um método preventivo da oftalmia neonatal, não somente pelo fato do
agente etiológico estar ali presente, mas também pelas condições de infecção do
leito quando utilizado por um recém nascido com oftalmia. A variação do gasto
financeiro para a adoção do medicamento também é determinante para o
surgimento das oftalmias químicas, já que os medicamentos menos incidentes
para oftalmia são financeiramente mais custosos, desta forma, no serviço público
é utilizado o nitrato de prata por ser mais viável financeiramente, no entanto,
provoca um quantitativo de oftalmias químicas maior. Quando se discute a
situação da oftalmia neonatal, pensamos diretamente no Método de Credé, já que
este é o mais eficaz na profilaxia desta patologia, mesmo considerando a redução
na concentração para 1%, sua eficácia é mantida contra a Neisseria gonorrhoeae.
Entretanto, a Chlamydia tem sido o agente infeccioso mais frequente do que a
Neisseria gonorrhoeae em muitas partes do mundo, o que torna a profilaxia de
Credé uma questão controversa devido à ineficácia do nitrato de prata contra a
Chlamydia trachomatis, além do nitrato de prata ser o causador da oftalmia
química. Desta forma conclui-se que o número crescente de casos está
relacionado à falta de informação do profissional, déficit de treinamento para
capacitação destes profissionais, informação sobre qual fórmula está em uso na
instituição, protocolo institucional quanto a classificação dos recém-nascidos que
serão submetido ao Método de Credé, além da informação à gestante ainda no
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pré-natal sobre o Método e as consequências para a criança caso a profilaxia não
seja realizada, tendo em vista que poucos usuários tem acesso a informação
assim como não conhecem estas medidas para profilaxia da doença. Este estudo
nos fez despertar para um novo momento investigativo sobre aplicabilidade da
profilaxia nas maternidades públicas e privadas, se este procedimento está sendo
realizado da forma correta seguindo a legislação do nosso país. ADAM NETTO,
Augusto e GOEDERT, Merry Elizabeth. Avaliação da aplicabilidade e do custo da
profilaxia da oftalmia neonatal em maternidades da grande Florianópolis. Rev.
bras.oftalmol. [online]. 2009, vol.68, n.5, pp. 264-270. ISSN 0034-7280 Silva EB,
Alves KMB. Avaliação do uso do Método de Credé nas Casas de Parto e
Maternidades da cidade de Fortaleza. Rev Bras Oftalmol. 1996;55(2):59-65.
Schaller UC, Klauss V. Is Credé’s prophylaxis for ophthalmia neonatorum still
valid? Bull World Health Organ. 2001;79(3):262-3. Belfort Júnior R, Ferreira RC.
Conjuntivites. In: Azevedo CES, Cruz WMFG. Terapêutica em pediatria. São
Paulo:

Atheneu;

2001.

DeCS - Nitrato de Prata; Método de Credé; Oftalmia Neonatal
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ORGANIZANDO O CUIDADO À CRIANÇA COM CONDIÇÃO CRÔNICA

NOGUEIRA ALA1
SILVA TP2
SANTOS MH3
SOUSA FGM4
SILVA IR5

Introdução: O cuidado à criança com crônica caracteriza-se por uma complexa rede
por

onde

circulam

ações,

reações,

técnicas,

procedimentos

e

atitudes

fundamentadas em uma base de conhecimento científico e no valor moral e ético
necessários para salvaguardar a vida do outro. Partindo dessa premissa, é premente
nas relações de cuidado da enfermagem a valorização das subjetividades que
envolvem o ser cuidado, para que dessa forma seja possível traçar caminhos que
favoreçam o reconhecimento de suas singularidades e particularidades. Assim, o
cuidado à criança com condição crônica nos convida a olhar para além da
objetividade na medida em que permite repensar nossas condutas frente a esta
clientela. Nessa direção, possibilita também, momento único de reflexão para a
necessidade de planejar novos horizontes e atitudes de cuidado da enfermagem.
Desse modo, suscita a participação de todos os sujeitos envolvidos nas relações de
cuidado, ou seja, sugere o estar com o outro e para o outro num processo contínuo
de construção de saberes. Portanto, o gerenciamento do cuidado de enfermagem a
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esta clientela é fundamental, haja vista, a importância do cuidado planejado,
organizado

e

implementado

com

base

nas

necessidades,

prioridades

e

potencialidades do ser cuidado e de sua família. Em face dessas reflexões,
direcionamos nosso olhar para a gerência do cuidado de enfermagem à criança com
condição crônica. Nesse contexto, tais questionamentos nos sondaram, a saber:
Quais competências são valorizadas pelo enfermeiro para realizar o cuidado à
criança portadora de doença crônica? De que forma o enfermeiro se organiza para
realizar o cuidado à criança portadora de doença crônica? Nesse constructo,
delimitou-se como problema de pesquisa: Que aspectos são considerados para
gerência do cuidado de enfermagem à criança portadora de doença crônica? Foi
com propósito de buscar resposta a este questionamento que realizamos esta
investigação. Objetivo: Compreender de que forma o enfermeiro gerencia seus
cuidados à criança portadora de condição crônica, bem como os fatores
intervenientes nesse processo. Metodologia: Estudo descritivo com abordagem
qualitativa apoiada nos pressupostos da Análise Temática.

O estudo foi

desenvolvido no serviço de Pediatria do Hospital Universitário da Universidade
Federal do Maranhão, localizado na capital do Estado do Maranhão região nordeste
do Brasil, incluindo a Internação Pediátrica e o Ambulatório de Seguimento da
Unidade Neonatal (Follow-up). Os dados foram coletados no período de agosto a
outubro de 2010. Foram sujeitos de pesquisa sete (07) enfermeiras do serviço de
Internação Pediátrica e uma (01) do Ambulatório de seguimento da Unidade
Neonatal (Follow-up), totalizando oito (08) enfermeiras. As entrevistas foram
agendadas e realizadas nos locais de trabalho das enfermeiras em salas destinadas
para este fim. Foram gravadas em áudio e meio digital com autorização das
enfermeiras participantes da pesquisa e tiveram duração média de 18 minutos. A
transcrição foi realizada após a realização de cada entrevista. A operacionalização
do estudo seguiu as três etapas da Análise Temática. A primeira etapa ou de PréAnálise consiste na leitura exaustiva das entrevistas (leitura flutuante), seguida da
organização do material (Constituição do Corpus) e a formulação de hipóteses. A
segunda etapa compreendeu a exploração do material, que consistiu na codificação
dos dados brutos. Por último, foi realizado o tratamento dos resultados e
interpretação, a partir da opção em trabalhar significados em lugar de inferências
estatísticas. O encerramento da coleta se deu quando a quantidade e a qualidade
das informações obtidas nos possibilitaram o aprofundamento do tema. A pesquisa
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foi protocolada no HU-UFMA e aprovado pelo Comitê de Ética em processo de
número 192/10. Foi selecionada a entrevista não estruturada para a coleta dos
dados. Para tanto, foi utilizado o seguinte questionamento: Como você se organiza
para cuidar da criança com condição crônica? A essa pergunta principal houve a
necessidade de perguntas circulares de modo a aprofundar o objeto investigado.
Todas as entrevistas após terem sido transcritas, foram impressas e entregues às
enfermeiras participantes da pesquisa com o objetivo de legitimar aquilo que haviam
relatado durante o processo de coletas de dados. Para garantir o anonimato as falas
das enfermeiras participantes do estudo foram identificadas com a letra E seguida
de um algarismo. Este estudo deriva de um projeto financiado pela Fundação de
Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão –
FAPEMA, nomeado “O cuidado materno e profissional à criança portadora de
condição crônica” vinculado ao Departamento de Enfermagem da Universidade
Federal do Maranhão e ao Grupo de Estudo e pesquisa na Saúde da Família, da
Criança e do Adolescente – GEPSFCA. Resultados: Um dos temas que emergiram
da análise dos dados foi nomeado a gerência do cuidado de Enfermagem à criança
com condição crônica. As falas nos revelaram que o cuidado a criança com condição
crônica demanda dos profissionais habilidades e competências gerenciais o qual
inclui planejar, organizar, supervisionar, avaliar e implementar as ações de cuidado.
Nesse sentido, o cuidado exige a participação e co-participação de toda equipe
favorecendo uma prática interdisciplinar, ou seja, de complementaridade de saberes
e práticas. Para tanto, a interação e integração mútua de experiências diversas
advindas dos profissionais que integram a equipe multiprofissional e que, portanto,
se articulam num contínuo processo de ordem e desordem do conhecimento, devem
convergir para uma prática sistematizada e holística. Destaca-se aqui a relevância
do trabalho interdisciplinar que favorece as relações entre os diferentes saberes e
profissões (2). Muitos aspectos devem ser levados em conta nesse artifício,
sobretudo, a necessidade de saber trabalhar em equipe, com vistas a valorizar as
ideias e práticas do outro e perceber neste cenário a complementaridade e não
competitividade dos sujeitos envolvidos neste processo. A árdua tarefa de produzir
saúde e/ou promover qualidade de vida leva-nos a refletir que um profissional não é
capaz de suprir toda necessidade do indivíduo fragilizado, e nem tampouco de
compreender toda essa transformação que se faz presente na vida do outro,
necessitando dessa forma, da ajuda de outros profissionais. A relação entre os
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envolvidos no cuidado deve firmar-se numa constante proximidade, mutualidade e
reciprocidade de saberes. Outro aspecto relevante dá-se na valorização da família
como unidade de cuidado haja vista o compartilhamento de responsabilidade desse
processo. Compartilhar o cuidado com a família significa reconhecê-la como unidade
fundamental na recuperação da criança. Assim sendo, o gerenciamento do cuidado
a criança com condição crônica dá-se pela intervenção multi e interdisciplinar por
onde circulam saberes e fazeres diversos aliado às demandas da criança e da sua
família, o processo de interação e vinculação dos profissionais entre si e destes com
a criança e a família. Conclusão: Os resultados apontam que as habilidades e
competências gerencias são pontos chaves que facilitam a prática interdisciplinar e
integral a criança com condição crônica. A organização do cuidado viabiliza um
cuidado mais justo e coerente às necessidades da criança e família. Reconhecer a
família como elemento colaborador é um aspecto fundamental e enriquecedor para o
processo de cuidado.
Descritores: Enfermagem Pediátrica; Cuidado da criança; Gerência.
Referências:
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ORIENTAÇÕES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM AOS CUIDADORES
PARA PREVENIR ACIDENTES NA INFÂNCIA
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Os acidentes constituem a principal causa de óbito durante o primeiro ano de
vida, especialmente em crianças de 6 a 12 meses. A vigilância, a atenção e a
supervisão constantes são essenciais, à meada que a criança adquire maiores
habilidades locomotoras e manipulativas, que se acompanham de curiosidade em
relação ao ambiente. Podemos agrupar os acidentes nas seguintes categorias:
aspiração de corpos estranhos, sufocação, quedas, intoxicação, queimaduras,
acidentes por veículos motorizados e lesão corporal. No entanto, estes acidentes
podem ser evitados levando em consideração o estado do desenvolvimento da
criança e proporcionando orientações adequadas a estes pais, insistindo na
importância das medidas preventivas.

Ao considerar os possíveis perigos

ambientais aos quais as crianças estão expostas, a tarefa de prevenir esses
acidentes apenas começam a ser consideradas. As enfermeiras precisam
conhecer as possíveis causas de lesão, em cada faixa etária, a fim de fornecer
orientação preventiva antecipada. Portanto, a educação preventiva dos pais deve
ocorrer, em termos ideais, durante a gestação. Já que dois terços de todos os
acidentes que envolvem crianças ocorrem no lar. As crianças são imitadoras; elas
imitam o que vêm e ouvem. A prática de medidas de segurança ensina segurança
à criança, o que se aplica aos pais e seus filhos, bem como às enfermeiras e seus
clientes. Dizer uma coisa e fazer outra confunde as crianças e pode acarretar
problemas de disciplina à medida que a criança vai crescendo. A prevenção de
acidentes requer proteção e educação. A prevenção de acidentes com crianças
tem se constituído em preocupação de diversos segmentos da sociedade, tanto
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no Brasil, como em outros países. Já nos anos 60, médicos americanos
levantavam para os altos índices de acidentes que vitimavam as crianças naquele
país. Os acidentes são causa crescente de mortalidade e invalidez na infância e
adolescência e importante fonte de preocupação em nosso país, constituindo-se
no grupo predominante de causas de morte a partir de 1 ano de idade e chegando
a atingir percentuais superiores a 70% em adolescentes de 10 a 14 anos, quando
se analisam as mortes decorrentes de causas externas (acidentes e violências).
Atualmente é grande o interesse sobre o tema, como bem demonstram as
publicações e debates sobre o mesmo. Os objetivos do estudo foram identificar a
prevalência de fatores de risco para esses acidentes na população infantil e
conhecer os métodos de segurança que previnem os acidentes. Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica sobre acidentes com crianças, conceituado como um
evento não intencional envolvendo no mínimo uma criança, vítima de morte ou
não, para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se busca no banco de dados
Scielo. Os critérios para a seleção foram publicações de origem nacional do
período de 2005 a 2010, sendo selecionados 11 artigos. Os dados foram
categorizados por áreas temáticas e emergiram duas categorias: fatores de risco
para acidentes envolvendo crianças e medidas de prevenção em acidentes
infantis. Alguns fatores têm sido destacados como determinantes nos acidentes
infantis, sendo freqüentemente citada à falta de estrutura ambiental, a pouca
idade da mãe, o despreparo emocional, as condições sociais e econômicas e a
idade cronológica da criança. O acidente tem causa, origem e determinantes
epidemiológicos como qualquer outra doença e, em consequência, podem ser
evitados e controlados. Nos locais e ocasiões em que sua importância é
conhecida, os programas específicos voltados para a segurança são poucos e
principalmente orientados para o tratamento das lesões, como por exemplo, os de
treinamento em primeiros socorros. Assim, a prevenção não é realizada, e
quando ocorre geralmente é mal orientada, não atingindo os alvos corretos na
cadeia das causas dos acidentes. Observou-se que os principais fatores de riscos
são: crianças recém-nascidas sozinhas em trocador, queimaduras, intoxicação
por remédios, entre outros. Com o estudo pode-se verificar que os acidentes com
crianças aumentaram em nosso país de uma forma exorbitante e que esse
extraordinário crescimento tem levado a uma alta taxa de mortalidade. Conforme
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seu desenvolvimento, a criança apresenta novas habilidades e capacidades e
diferentes interações com o meio ambiente. É um ser imaturo, inquieto, curioso e
repleto de energia, incapaz de avaliar ou prever as conseqüências de suas
atitudes. Este fato envolve riscos variados, cuja prevenção deve ser conhecida
pelos seus responsáveis e por todos aqueles que lidam com ela. As próprias
crianças devem ser “vacinadas” contra os acidentes, transformando-se nos
principais agentes de proteção de si mesmas. Ao se analisar as ocorrências das
injúrias, ao se conhecer as janelas de vulnerabilidade, isto auxiliará a todos que
lidam com crianças e adolescentes: menores de dois anos: estão sujeitos a riscos
impostos por terceiros, como: queimaduras, intoxicações, colisão de automóvel e
quedas; pré-escolares: sofrem mais atropelamentos, acidentes por submersão,
quedas de lugares altos, ferimentos, lacerações e queimaduras; idade escolar:
podem ser vítimas de atropelamentos, quedas de bicicletas, quedas de lugares
altos, traumatismos dentários, ferimentos com armas de fogo e lacerações;
adolescentes: costumam sofrer acidentes de transporte (como motorista e
passageiro), atropelamentos, acidentes como ciclistas e motociclistas, fraturas
associadas a práticas esportivas, afogamento, homicídios e intoxicações por
abuso de drogas. Conclui-se que os acidentes infantis variam significativamente
conforme a idade, o sexo, o tipo de personalidade e a cultura de indivíduos neles
envolvidos, sendo necessário que se façam uma seriem de campanhas
publicitárias que conscientizem e alertem os pais sobre o perigo que representam
para a sociedade. Sendo que os acidentes são passíveis de controle, ao impedir
que o evento traumático aconteça, através do bloqueio da transmissão de
energia, do atendimento de urgência e cuidados hospitalares adequados e da
reabilitação efetiva. Para atendermos as necessidades de prevenção de acidentes
infantis, faz-se necessária a participação de todos. Precisamos também tratar as
causas de forma epidemiológica, "vacinando" as crianças contra os fatores de
risco. Até hoje, a única "vacina" conhecida, é a educação preventiva, a qual o
profissional enfermeiro tem o compromisso de realizar.
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ORIENTAÇÕES SOBRE HPV (PAPILOMAVÍRUS HUMANO) A
ADOLESCENTES NO INTERIOR DE MATO GROSSO
Veronesi CL1
Santos DAS2
Floriano, LA3
Nascimento GNR4
Silva VEP4

Introdução: O Papilomavírus Humano (HPV) é um pequeno vírus que pertence à
família Papovaviridae, de transmissão sexual e que pode manifestar no epitélio
escamoso e nas membranas mucosas da cérvice, da vagina, da vulva, do pênis e
da região perianal e podem induzir ao aparecimento de verrugas genitais
(condiloma acuminado), lesões pré-cancerosas ou cancerosas (WOLSCHIK et al,
2007; NADAL; MANZIONE, 2006). Estudos realizados demonstram que foram
detectados mais de 100 subtipos desse vírus, os mesmos podem ser
classificados em três categorias distintas, os de baixo potencial oncogênico em
que se incluem os HPVs 6,11, 41, 42, 43 e 44, os de médio potencial oncogênico
como os tipos 31, 33, 35, 39, 51 e 52 e os de alto potencial oncogênico, também
chamados de alto risco, entre eles 16, 18, 45 e 56, e dentro destas categorias, os
subtipos 6 e 11 estão relacionados às neoplasias intra-epiteliais de grau leve, já o
16 e 18 às neoplasias intra-epiteliais e carcinomas invasivos (PIATO, 2002). É
uma doença sexualmente transmissível (DST) que a cada ano registra 137 mil
novos casos no Brasil, sendo responsável por 90% dos casos de câncer de colo
do útero, sendo que de 75 à 80% da população será infectada durante sua vida
(BRASIL, 2009; NADAL; MANZIONE, 2006). Nesse contexto, a população
adolescente torna-se mais vulnerável devido o início precoce da atividade sexual
e a experimentação de vários parceiros, associados a fatores comumente
descritos como prejudiciais a saúde, como tabagismo, alcoolismo, estilo de vida
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sedentário, dentre outros, de forma que a prevenção está baseada na mudança
do comportamento sexual e redução dos fatores de risco citados (ALVES, 2009).
O diagnóstico é obtido por meio de citologia oncótica, colposcopia e biópsia que
detectam precocemente a infecção pelo vírus antes que esta possa tornar-se
invasiva. Depois de instalada a infecção pelo vírus, duas formas de tratamento
são utilizadas: técnicas ablativas por meio de procedimentos superficiais como
crioterapia e vaporização a laser de CO², e técnicas cirúrgicas realizadas através
de bisturi de lâmina fria ou cirurgia de alta frequência (CFA) (WOLSCHIK et al,
2007). Existem vacinas que atualmente estão disponíveis na rede privada, porém
as mesmas mostram-se mais efetiva quando administradas antes do início da
atividade sexual tendo como principais alvos pré-adolescentes e adolescentes.
Estas são classificadas em profiláticas ou preventivas, que protegem o
hospedeiro de adquirir a infecção pelo HPV e consequentemente de desenvolver
diversas doenças associadas a este vírus, e vacinas terapêuticas (curativas), que
induzem a regressão de lesões pré-malignas ou do câncer cervical avançado.
Espera-se, com o uso disseminado da vacina, que 70% dos cânceres cervicais
sejam evitados, bem como a mesma proporção das outras doenças anogenitais
associadas à infecção pelo HPV (NADAL; MANZIONE, 2006; WOLSCHIK et al,
2007). Devido a pouca idade do público-alvo para a vacinação, os médicos e os
pais deverão auxiliar na tomada de decisão. De qualquer forma, a vacina contra o
HPV é uma das esperanças para o futuro no controle do câncer de colo uterino
(NADAL; MANZIONE, 2006). Diante disso, o enfermeiro, principalmente aquele
que desenvolve suas funções nas unidades de Estratégia de Saúde da Família
(ESF), através da educação para promoção da saúde e prevenção da doença,
mantendo rigoroso controle no rastreamento da população adscrita em sua área,
é um profissional de suma importância no contexto da equipe multi e
interdisciplinar a fim de contribuir com a qualidade de vida e saúde dos
adolescentes. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada em um projeto de
extensão, cujo objetivo foi desenvolver atividades de educação em saúde
abordando a prevenção da infecção pelo HPV com grupos de adolescentes de
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escolas públicas em um município do interior do Estado de Mato Grosso.
Metodologia: Os recursos metodológicos utilizados foram: utilização de técnica
disparadora (dinâmica em grupo) como estratégia de estimular atenção ao
assunto que seria discutido; palestra abordando informações sobre a patologia,
formas de prevenção e tratamento; demonstração prática do uso correto dos
preservativos masculino e feminino; distribuição de preservativos masculinos e
estratégia pedagógica do tipo questionamento quanto às possíveis dúvidas. As
apresentações foram realizadas por 6 acadêmicos do Curso de Enfermagem (5
acadêmicos do segundo semestre e 1 acadêmico do quinto semestre) da
Universidade Federal de Mato Grosso no município de Rondonópolis sob a
supervisão de docentes coordenadores do projeto. O projeto foi desenvolvido de
setembro à dezembro de 2009, em 35 turmas do ensino médio em 4 escolas
estaduais, totalizando 865 estudantes com idades entre 15 e 20 anos, superando
o total de adolescentes estipulados na elaboração do projeto. Resultados: Os
resultados foram efetivos e eficientes para a comunidade escolar visto que as
avaliações realizadas com os alunos, professores, coordenadores e diretores das
escolas envolvidas, evidenciaram a ótima atuação por parte dos acadêmicos;
mudança na rotina da instituição para melhor, caracterizada pelo interesse dos
alunos ao tema proposto; pela conscientização dos mesmos por meio dos novos
conhecimentos adquiridos e pelo aprendizado sobre o autoconhecimento; pela
ótima interação entre os acadêmicos e alunos; pelo enriquecimento de
informações sobre o tema; pelo horário adequado do desenvolvimento do projeto,
assim como as sugestões de novos temas para realização de novos projetos de
extensão. Houve impacto social, uma vez que, ao adquirirem conhecimentos
sobre a patologia HPV, modos de transmissão e prevenção, sexualidade e
autocuidado, essas informações contribuíram para possível interrupção na cadeia
de transmissão dessa doença, além de fazê-los multiplicadores dessas
informações. Conclusões: Com a execução das intervenções, observou-se que
vários adolescentes, inclusive alguns professores e coordenadores das escolas,
não dispunham de conhecimentos básicos a respeito da doença e suas formas de
prevenção e transmissão, apesar de ser considerada uma infecção frequente e a
maior causadora do câncer de colo uterino, que por consequência contribui para a
morte de mulheres em todo o mundo em idade reprodutiva. Ao término das
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apresentações, foi evidenciado que os mesmos adquiriram conhecimentos e
informações de grande relevância para obtenção de qualidade de vida e saúde.
Ao mesmo tempo em que foi de extrema importância para os adolescentes e para
a comunidade escolar de forma geral, também foi para nós acadêmicos de
enfermagem, uma vez que, conseguimos atingir nossos objetivos, levando
informações e estimulo quanto ao autocuidado em relação à vida sexual. A
realização do projeto de extensão estabelece maior vínculo entre a Universidade
e a comunidade ao repassar os conhecimentos adquiridos no âmbito da
Academia para a população de modo que possa promover saúde e prevenir
doenças e agravos. Visto que nos últimos anos ocorreram grandes mudanças
sociais e a população adolescente inicia cada vez mais precocemente a vida
sexual, estando, portanto, suscetível à contaminação não somente pelo vírus
HPV, mas também a outras doenças sexualmente transmissíveis, torna-se de
grande relevância a atuação da Enfermagem, bem como todos os outros setores
da área da saúde assim como os governos (municipais, estaduais e federais),
estabelecer políticas e estratégias de atuação que possam alcançar esse público
de forma a prevenir o contágio, diminuir os agravos e interromper a cadeia de
transmissão.
Descritores: Enfermagem; Saúde do Adolescente; Doenças Sexualmente
Transmissíveis.
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OS ASPECTOS PSICOLÓGICOS DA MALFORMAÇÃO CONGÊNITA
DO FILHO AOS PAIS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.
Campos ALR (1)
Santos JA (2)
Lopes MO (1)

1. INTRODUÇÃO: A família é uma unidade básica da sociedade que está ligada,
sobretudo, por laços afetivos. Ela participa das relações sociais e sofre influência
do contexto político, econômico e social onde está inserida. Um dos momentos
mais marcantes para uma família diz respeito à chegada dos filhos. Um filho
representa a realização em termos emocionais e sociais, pois significa fertilidade
para a mulher, masculinidade para o homem e a sensação de dever cumprido na
tarefa de reprodução a eles destinada. No entanto, a capacidade de gerar uma
nova vida não garante aos pais que eles terão o filho perfeito. Entre as
imperfeições temidas, está a de ter um filho com alguma deficiência, sendo
conseqüência de diversos fatores que podem acometer a mãe ou o bebê durante
o período gestacional, durante ou após o nascimento ou de forma associada.
Gerar um filho com malformação pode causar sensações e sentimentos negativos
aos pais e aos familiares, implicando em intervenção imediata pela equipe de
saúde.
2. OBJETIVOS: Investigar os aspectos psicológicos dos pais diante da chegada
de um filho com malformação congênita por meio de uma revisão bibliográfica,
além de compreender os sentimentos que envolvem os pais de uma criança
deficiente e a importância da assistência de enfermagem para esta criança e sua
família.
3. METODOLOGIA: Este estudo consiste em uma revisão bibliográfica, que visa
contribuir e explicitar teoricamente sobre o assunto. A revisão bibliográfica
abrange toda a bibliografia já publicada em relação ao tema em foco, desde
publicações avulsas, revistas, livros, pesquisas, teses, dissertações etc., até
comunicações orais. Seu objetivo é colocar o pesquisador em contato direto com
____________________
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tudo aquilo que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive
conferências seguidas de debates, transcritos por meio de publicação ou
gravação. Neste sentido, utilizamos o método proposto por GIL (2009) que
envolve etapas sucessivas, tais como a escolha do tema, levantamento
bibliográfico preliminar, formulação do problema, elaboração do plano provisório
de assunto, busca das fontes, leitura do material, fichamento, organização lógica
do assunto e redação do texto. Neste estudo, seguindo a trajetória metodológica
descrita acima, definiu-se malformações congênitas como tema da pesquisa e a
seguir iniciou-se o levantamento bibliográfico. Foram selecionados vários estudos
que estivessem correlacionados com o tema escolhido, especialmente aqueles
relacionados com o psiquismo familiar. A pesquisa bibliográfica incluiu artigos
originais, artigos de revisão, livros, dissertações, teses e artigos eletrônicos
expostos em banco de dados como Scielo, LILACS e PubMed. No direcionamento
da pesquisa, foram utilizados três descritores para obtenção de informações
pertinentes ao estudo: Pais; Filhos; e Malformação Congênita. A revisão
bibliográfica localizou 15 estudos tendo como temática a malformação congênita e
questões relacionadas com o psiquismo familiar. De posse do material
bibliográfico, passou-se para a leitura, fichamento dos textos e a seleção de obras
úteis para o desenvolvimento do assunto, seguida da localização de informações
necessárias. Após leitura e seleção dos trabalhos, partiu-se para construção
lógica do trabalho, onde este foi estruturado para que fosse entendido como
unidade dotada de sentido. A etapa seguinte consistiu na elaboração da redação,
mantendo uma linha de raciocínio lógica, clara e coerente. Após a conclusão da
redação, realizou-se uma leitura crítica para corrigir os possíveis erros
ortográficos e de argumentação a fim de melhor estruturar as partes do trabalho.
E, por fim, iniciou-se a redação final, culminando com a construção do artigo
científico.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A malformação congênita existe desde a
Antiguidade, existindo diferentes tipos e gravidades variáveis. Algumas são leves,
não causando problemas ao seu portador, enquanto outras são totalmente
incompatíveis com a vida e contribuem para a morbimortalidade infantil. Para a
Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS (1994), a malformação congênita
é definida como qualquer anomalia funcional ou estrutural do desenvolvimento do
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feto, devido a fatores anteriores ao nascimento, podendo ser genéticos,
ambientais ou desconhecidos. A malformação inclui também aquelas doenças
que não são aparentes ao nascimento e se manifestam clinicamente mais tarde.
As principais causas para os defeitos morfogenéticos são as alterações
cromossômicas (6%), a herança monogênica (8%), a herança multifatorial (20%30%) e os agentes teratogênicos (5%-10%), enquanto cerca de 50% permaneçam
sem definição de etiologia (BORGES-OSÓRIO E ROBINSON, 2001). Os tópicos a
seguir buscam compreender o impacto psicológico da malformação congênita dos
filhos aos pais e como a enfermagem deve prestar a sua assistência centrada na
família e na criança para garantir um atendimento eficaz, integral e humanizado.
4.1 A malformação do filho e o impacto psicológico para os pais.
A experiência de ter um filho constitui um momento importantíssimo no ciclo vital
da mulher e do homem, com grandes repercussões no meio familiar. A gestação
envolve vários sentimentos, entre os quais a alegria e a idealização de um filho
perfeito, gerando expectativas, ansiedades, imagens, sonhos e esperanças ao
redor do “ser” que se imagina. A chegada de uma criança excepcional produz um
choque em toda a família, especialmente, na mãe. A má formação do filho real a
faz reavivar seus conflitos e dificulta a elaboração gradual dos mesmos. Os pais
de uma criança deficiente estão em eterno luto pela perda do filho saudável que
nunca veio, existindo apenas uma criança substituta que está permanentemente
lesada. O modelo proposto por WHALEY & WONG (1999) sugere que após o
diagnóstico de alguma patologia, a família evolui em uma sequência de estágios,
independente da natureza real da condição. Os estágios propostos pelas autoras
são: choque, negação, ajuste, reintegração e reconhecimento. Apesar de vários
conjuntos descritos na literatura, nenhum conjunto de estágios é universalmente
aceito. Cabe, portanto, à equipe de enfermagem reconhecer e identificar tais
estágios para intervir de forma adequada, se necessário.
4.2 Assistência de Enfermagem frente às malformações congênitas: cuidando da
criança e de sua família.
O nascimento de uma criança com anomalia congênita também é bastante
problemática para a equipe de enfermagem. Tal assistência deve ser dirigida não
só para a criança que necessita de cuidados especiais e intensivos para
sobreviver,

mas

também

para

os

pais

que

devem

ser

preparados
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psicologicamente para aceitar essa criança. O enfermeiro deve desenvolver
ações para atender as demandas psicológicas, biológicas, sociais e espirituais da
criança e sua família, ocasionadas pela doença e a hospitalização, fortalecendo o
senso de competência e autonomia de ambos. Todas as anomalias congênitas
exigem intervenção imediata logo após o parto. A enfermagem deve realizar uma
observação cuidadosa e persistente na sala de parto e no berçário para identificar
quaisquer dessas situações. Os pais podem realizar visitas na unidade de terapia
intensiva neonatal ou outras unidades e a enfermagem deve estimular o método
canguru e a amamentação, por ser seguro e benéfico para a criança. A
assistência de enfermagem também deve estar centrada na família que necessita
de cuidados específicos e contínuos. Os pais apresentam necessidades que
devem ser preenchidas para suportar a crise de um filho que tem uma condição
anormal. As famílias necessitam de informações, orientações e de apoio durante
a tomada de decisões relacionadas aos cuidados de seu bebê. À medida que
tomam conhecimento dos fatos, das consequências e recebam toda a assistência
para a solução de problemas, a decisão final relacionada ao curso de ação deve
ser pessoal. Cabe, portanto, à equipe de saúde apoiar as decisões da família.
5. CONCLUSÃO: A chegada de uma criança com malformação congênita é
capaz de trazer sofrimento e uma carga emocional negativa para os pais que
sonhavam em gerar um filho saudável e perfeito. A criança deficiente representa
uma falha na tarefa de reprodução atribuída aos pais, sendo capaz de ocasionar
graves impactos psicológicos em toda a família. A equipe de enfermagem precisa
estar consciente da sua importância tanto para a criança quanto para os pais:
enquanto

o

recém-nascido

necessita

dos

cuidados

básicos

para

sua

sobrevivência, os pais necessitam de apoio psicológico e emocional, além de
orientações para os cuidados físicos que devem continuar no domicílio após a alta
hospitalar. Cuidar de um recém-nascido malformado e de sua família requer
habilidade, treinamento e capacitação constante. Desta forma, os enfermeiros são
capazes de prestar assistência de forma integral e humanizada, capazes de atuar
e intervir na esfera biopsicossocial e espiritual da criança e sua família.
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OS DESAFIOS DA AMAMENTAÇÃO ENFRENTADOS POR MÃES
DE PREMATUROS HOSPITALIZADOS APÓS O NASCIMENTO
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Introdução :O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo,
afeto, proteção e nutrição para a criança. Os principais benefícios do leite materno
ao lactente incluem a proteção das vias respiratórias e do trato gastrointestinal
contra doenças infecciosas. Promove o ganho de peso adequado, é livre de
contaminação, oferece proteção imunológica e estimula o vínculo afetivo entre
mãe e filho. É capaz de suprir as necessidades da criança até os seis meses.
Após essa idade deve ser complementado com alimentos adequados para
atender as necessidades nutricionais e prevenir a morbimortalidade infantil
(BRASIL, 2009). De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, no
mundo nascem por ano 20 milhões de recém-nascidos (RN) prematuros e com
baixo peso, dos quais um terço morre antes de completar o primeiro ano de vida.
Nove em cada 10 RN com peso inferior a 1.000g morrem antes de completar o
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primeiro mês de vida. Para a sobrevivência dessas crianças o aleitamento
materno é fundamental, devido diferença na composição do aporte protéicoenergético e dos constituintes imunológicos do leite das mães de prematuros em
relação ao produzido pelas mães de RN a termo (BRAGA; MACHADO; BOSI,
2008). Pesquisas apontam que bebês prematuros e de baixo peso amamentados
no peito da mãe, apresentam menor tempo de internação hospitalar, melhor
prognóstico para o desenvolvimento neurológico, diminuição da perda de peso,
diminuição do índice de doenças crônicas e agudas e aumento de sobrevida em
relação àqueles amamentados com leite industrializado. Para Serra e Scochi
(2004), o aleitamento ao RN hospitalizado deve ser iniciado precocemente por via
gástrica. Atenção e apoio especial devem ser dados para a manutenção da
lactação materna. Souza et al (2009) afirmam que a hospitalização do filho na
UTIN, exige da mulher o afastamento do convívio familiar e a submissão a uma
rotinização estressante, com constatação diária de procedimentos dolorosos e
invasivos na assistência ao neonato. Há a vivência dos sentimentos de medo,
insegurança e incerteza quanto à sobrevivência do filho. Estudos mostram que as
mães de crianças nascidas pré-termo, internadas em Unidades de Cuidados
Intermediários (UCI) e Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), vivenciam
situações particulares em relação ao aleitamento materno como a iminência do
fracasso no aleitamento materno em face a inúmeras variáveis a que estão
expostas que colaboram para diminuir a produção e ejeção do leite (SILVA;
SILVA, 2009).Objetivo: Identificar as dificuldades maternas no processo de
aleitamento materno de prematuros hospitalizados. Metodologia: Pesquisa
exploratória descritiva com abordagem qualitativa. Realizada em maio de 2011 na
Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) hospital terciário destinado a
assistência da população da Zona Norte. Fundada em julho de 2001, a Casa da
Mamãe é uma extensão do hospital. O objetivo é abrigar mães que receberam
alta hospitalar no pós-parto e que os filhos ficaram internados na Unidade de
Cuidados Intermediários (UCI) ou na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal
(UTIN). Com 15 leitos e 01profissional de nível médio de enfermagem de plantão
em cada turno. É composta por 02 salas, 01 cozinha, 03 banheiros e 03 quartos.
Diariamente as mães se deslocam ao hospital para amamentarem ou fazerem a
ordenha do leite. Participaram 12 mães que se encontravam na Casa da Mamãe.

2266

Foi aplicada uma entrevista semi-estruturada e grupo focal com a pergunta
norteadora: vocês estão amamentando? Como está sendo o processo de
amamentação? Os resultados foram dispostos em categorias para avaliação e
discussão. A Comissão de pesquisa da SCMS apreciou o projeto e autorizou sua
execução. Cada mãe assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE).Foram respeitados os princípios da resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde (CNS). Resultados: As mães do estudo foram 12. Todas
residentes em municípios da circunvizinhança de Sobral. A idade foi de 14 a 41
anos. Mais da metade maior de 30 anos. As menores de 19 anos foram 2. O
estado civil de 08 era casada e 04 com união estável. A escolaridade de 06 delas
era o Ensino Fundamental completo, 04 o Ensino Médio completo e 02
incompleto. A ocupação de 11 mães era do lar e 01 agricultora. A renda familiar
maior de um salário mínimo predominou na maioria. Residiam com parceiro e
filhos 11. Uma mãe com idade de 14 anos residia com os pais. A primiparidade foi
presente em 05 mães. As demais tinham entre 02 a 09 filhos. A separação que a
internação em um setor crítico impõe ao binômio mãe e filho é concebida pelas
mães como o primeiro obstáculo a amamentação. A amamentação é uma
oportunidade de se instalar e aprofundar vinculação da mãe ao filho. A
amamentação bem-sucedida desperta na mulher um sentimento de ligação
profunda com o filho e de realização como mulher e mãe. A condição de saúde do
RN também impera no processo de amamentação quando há uma piora do
quadro clínico com a ruptura da lactação já estabelecida ao peito as mães sofrem.
O RN tem um frágil estado de saúde, a imaturidade dos sistemas orgânicos, a
possibilidade de complicações e a necessidade de adaptação à sua nova
realidade. A dificuldade em pegar no braço o RN de baixo peso é expressada
pelas mães que visualizam a fragilidade em sua composição corporal

com

implicação no aleitamento. A oferta de leite materno por meio de sondas gástricas
quando a sucção não é boa demanda que seja feita a ordenha manual do leite. As
mães percebem que o estresse imposto pela situação repercute na produção do
leite. Identificam que quanto mais ansiosas ficam menos leite produzem.
Concebem o processo de ordenha como exaustivo, pois dispõem de muito tempo
para extrair pouca quantidade de leite. Mas entendem que é uma contribuição que
elas dão ao tratamento e recuperação do filho. Temem que o fato da alimentação
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dos filhos não ser a base de leite materno interfira em sua saúde. Conclusões: A
internação é o primeiro obstáculo à amamentação por não permitir o alojamento
conjunto e restringir o contato mãe e filho. Não lactar o filho após o nascimento ou
não tê-lo sugando ao peito impacta as mães negativamente causando-lhes
sofrimento. O quadro clínico da criança é imperativo ao aleitamento materno na
internação. O medo de manusear o RN de baixo peso e o estresse imposto pela
situação interferem na amamentação. A oferta de leite é concebida como uma
contribuição para a saúde do RN, mas a ordenha manual é exaustiva. A
importância do leite materno ao RN prematuro é conciliada com o desejo das
mães de amamentarem.
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OS DIAGNÓSTICOS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM EM UM
GRUPO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE LLA ASSISTIDAS EM
UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: ESTUDO DE CASO.
Souza LR 1, Maciel RO 2

Introdução: o presente trabalho emergiu da prática assistencial à clientela com
neoplasia hematológica e a necessidade de organização do processo de
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no campo de treinamento
da residência. O cenário deste estudo, vive atualmente um processo de
implantação da SAE, onde um grupo de 05 enfermeiros estudam métodos de
inserção da SAE nas unidades através de reuniões mensais e pesquisas de
campo. Este grupo é conhecido como GISAEIS (Grupo de Interesse em
Sistematização da Assistência de Enfermagem e Informática em Saúde) e
respeita todos os princípios éticos e segue as diretrizes da instituição visando
uma assistência mais qualificada e sistematizada. Para que o objetivo deste grupo
seja alcançado são necessárias algumas mudanças na estrutura das unidades,
nos recursos materiais e principalmente nos recursos humanos, exigindo que
seus funcionários sejam treinados e estimulados a inserir a sistematização em
suas unidades. A partir da justificativa acima, foi escolhido este tema para que
auxilie no entendimento e estímulo à SAE. Escolhemos também a taxonomia de
NANDA por ser um sistema de classificação mais utilizado no mundo. Além do
interesse dos enfermeiros em inserir a SAE nesta instituição, a resolução COFEN
358/2009 determina que “o Processo de Enfermagem deve ser realizado, de
modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em
que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem” sendo a sistematização da
assistência de enfermagem uma incumbência privativa do enfermeiro e ressalta a
importância e obrigatoriedade da implantação da mesma. A Leucemia Linfóide
Aguda (LLA) é a neoplasia hematológica que mais acomete as crianças entre 3 a
5 anos. A partir dos anos 40, foi constatado um pequeno aumento na sobrevida de
pacientes com LLA devido ao advento da quimioterapia e dos conhecimentos
1
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aprofundado da biologia celular, a experiência clínica da instituição e a
padronização de protocolos. Com isso, as internações dessas crianças são mais
frequentes e os cuidados de enfermagem tornam-se mais especializados. Os
diagnósticos e intervenções de enfermagem devem ser aplicados para uma
assistência de qualidade e efetiva. Após os apontamentos acima, definimos como
objetivos: identificar os diagnósticos de NANDA e correlacionar às suas
respectivas intervenções de enfermagem encontradas nas crianças com leucemia
linfóide aguda de um hospital universitário que estiveram hospitalizadas entre 1º
de janeiro à 1º de dezembro de 2009. Metodologia: tratou-se de um estudo de
caso exploratório, retrospectivo, estatístico descritivo simples. A população do
estudo foram crianças com leucemia linfóide aguda na primeira internação, entre
4 e 11 anos de idade, em uma unidade pediátrica de um hospital universitário do
Estado do Rio de Janeiro. Os dados foram coletados a partir das evoluções de
enfermagem e multiprofissional em prontuários e armazenados num banco de
dados do Excel para descrição por meio de frequência simples. Resultados e
discussões: Após a leitura exaustiva das evoluções realizadas desde o dia da
admissão

até

o

início

do

tratamento

quimioterápico

encontramos

40

características definidoras das quais nos apontaram para nove principais
diagnósticos de enfermagem. A maioria dos pacientes era do sexo feminino. O
título do diagnóstico deambulação prejudicada relacionada a infiltração de células
neoplásicas e evidenciado pela dor e edema em membros inferiores e choro foi
encontrado em todas as crianças; Hipertermia relacionado à infecção evidenciado
por febre; Risco de infecção relacionado a neutropenia; Síndrome do estresse por
mudança

relacionado

à

internação

evidenciado

pelo

choro;

Nutrição

desequilibrada: menos que as necessidades corporais relacionado a fator
biológico evidenciado pelo emagrecimento; dor aguda relacionada a agentes
lesivos biológicos evidenciado por dor abdominal. Para esses diagnósticos foi
realizada uma lista de intervenções de enfermagem no intuito de minimizar ou
eliminar os desconfortos, sinais e sintomas provocados pela doença e internação.
De acordo com NIC, na deambulação prejudicada basta obter o controle da dor e
monitorização das extremidades inferiores. Na hipertermia o banho, administração
de medicamentos prescritos e o controle de sinais vitais são as intervenções mais
comuns na enfermaria; Para o risco de infecção, os profissionais buscam
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protocolos relacionados aos cuidados com cateteres, controlam a caderneta de
vacinação rigorosamente, evitam o contato dessas com crianças com pacientes
portadores de doenças transmissíveis, orientam quanto às visitas de familiares e
amigos e principalmente quanto a lavagem das mãos da equipe, do
acompanhante e da própria criança; Para reduzir os sintomas do estresse pela
internação e doença, algumas estratégias foram criadas em nossa unidade.
Temos a classe hospitalar com estagiárias da faculdade de pedagogia que atuam
na substituição da escola, promovendo atividades de pintura, desenho e outros
para os pré escolares e dando seguimento aos estudos dos escolares. Durante a
semana recebemos a visita de voluntários “contadores de história” que realizam a
leitura de livros de historinhas infantis. Além disso, a unidade disponibiliza às
crianças um espaço com brinquedos e televisão para o lazer. Psicólogos também
estão inseridos no processo de internação desta clientela. Para a nutrição
desequilibrada, as nutricionistas atuam junto à enfermagem desenvolvendo um
acompanhamento nutricional e avaliando o ganho de peso, distúrbios alimentares,
controle hídrico e estratégias para a deglutição quando na presença de mucosite.
Para o controle da dor aguda, medicamentos prescritos são administrados,
aplicação de calor/frio, e a promoção do conforto e redução da ansiedade também
fazem parte das nossas intervenções. Conclusão: O presente estudo serviu
como um instrumento para auxiliar no processo de implantação Sistematização da
Assistência de Enfermagem da unidade de pediatria do referido hospital e assim
aumentar a qualidade da assistência prestada a crianças com leucemia linfóide
aguda e outras patologias. No presente estudo, foram destacados os principais
Diagnósticos de Enfermagem de acordo com as características definidoras/fatores
relacionados e de risco coletados dos prontuários dos sujeitos estudados. Foi
possível perceber que os diagnósticos encontrados na maioria das crianças
corroboram com as manifestações clínicas descritas na literatura. Além disso, as
Intervenções de Enfermagem são necessárias para dar continuidade à
assistência e chegar a um bom prognóstico. Descrevemos as intervenções mais
adequadas a realidade da clientela estudada, de acordo com seus diagnósticos
de Enfermagem, sendo possível, além dos descritos, realizar outras intervenções.
Desta forma, acredita-se que este estudo contribuirá para o aprimoramento da
assistência às crianças com neoplasias hematológicas assim como as demais
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que se encontrarem nesta enfermaria visto que a equipe de enfermagem terá seu
serviço sistematizado melhorando a aplicação dos cuidados e otimizando tempo.
A assistência de Enfermagem passará a ser baseada no saber científico e assim,
promoverá a saúde e irá prevenir os agravos aos pacientes pediátricos inseridos
numa unidade hospitalar.
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Diagnóstico

de

enfermagem.

Assistência de enfermagem. Leucemia linfóide aguda.
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NECESSIDADES ESPECIAIS DE SAÚDE: IMPLICAÇÕES À
ENFERMAGEM PEDIÁTRICA
Cabral IE1, Góes FGB², Silva LF³, Souza PS 4

Introdução: Esse trabalho foi desenvolvido durante a disciplina intitulada:
Cuidar/cuidado em Saúde da Criança: implicações para a prática profissional,
do programa de pós-graduação da Escola de Enfermagem Anna Nery da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (EEAN/UFRJ). Tivemos como objetivo
refletir acerca do paradigma, da tecnologia e sua inserção no cuidado à
criança, bem como o surgimento de novos grupos infantis a partir desta
inserção. Dentre esses grupos destacaremos as crianças com necessidades
especiais de saúde (CRIANES). Método: A elaboração deste trabalho se deu a
partir de discussões no Núcleo de Pesquisa de Enfermagem em Saúde da
Criança e do Adolescente (NUPESC/EEAN), além da leitura crítica de artigos
científicos e livros referentes à temática proposta. Resultado: Para iniciarmos
a reflexão esclareceremos o conceito de paradigma que nos orientou. O
paradigma é aqui entendido como um modelo de ciência que serve como
referência para todo um fazer científico durante uma determinada época ou um
período de tempo demarcado. Ele revela um conjunto de ilustrações
recorrentes e quase padronizadas de diferentes teorias nas suas aplicações
conceituais, instrumentais e na observação. Outro aspecto abordado foi a
1
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respeito da tecnologia e sua inserção no cuidado à criança, neste sentido, fazse importante entender o que são tecnologias. Referindo-se a um conceito
mais amplo do que o habitual, visto que incluem pessoas, instrumentos e
técnicas, que se organizam de forma interativa a fim de alcançar um objetivo,
podendo ser classificadas como de produto ou de processo. A primeira diz
respeito aos equipamentos, instalações físicas, ou seja, o que é facilmente
identificável, enquanto a segunda inclui as técnicas, métodos e procedimentos
por meio dos quais um determinado produto é alcançado. No que tange ao
processo de trabalho em saúde, as tecnologias são apresentadas em três
categorias, quais sejam: tecnologia dura, que se relaciona aos equipamentos
tecnológicos; tecnologia leve-dura que se refere a todos os saberes técnicos
estruturados, que atuam no processo de saúde; tecnologia leve, que
compreende as relações entre sujeitos que só tem materialidade em ato,
incluindo a comunicação, o acolhimento, e a construção de vínculos e de
autonomização. As tecnologias leves operam, principalmente, no trabalho vivo,
porém em confluência com as tecnologias leve-duras e as tecnologias duras.
No cuidado à criança emprega-se tecnologias, a partir das definições
apresentadas, com vistas a proporcionar um cuidado com qualidade e
adequado à necessidade e ao contexto vivenciado pela criança e sua família.
Destaca-se que esse cuidado vem sofrendo modificações ao longo do tempo
sob influência política, econômica, cultural e social, destacando aqui a evolução
tecnológica que teve seu ápice no período pós Segunda Guerra Mundial (19421945), refletindo-se no Brasil, principalmente, com a importação de
respiradores e incubadoras. Este fato contribuiu para a elevação da sobrevida
de crianças com agravos de saúde e patologias de elevado nível de
complexidade. Assim, esta tecnologia empregada no cuidado à criança
culminou com o surgimento de novos grupos infantis, conhecidos como:
herdeiros/dependentes da tecnologia, crianças clinicamente frágeis, portadores
de doenças crônicas, entre outras denominações. Tais crianças são descritas
como aquelas que têm ou estão em risco aumentado de possuírem uma
condição crônica quer seja física, de desenvolvimento, comportamental ou
emocional, e que também precisam de serviços de saúde relacionados a um
tipo ou quantidade além do que é exigido pelas crianças em geral. A definição
de crianças com necessidades especiais de saúde surgiu para orientar
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programas públicos e de outras organizações interessadas no planejamento de
atividades para esta população. Essas crianças exigem demandas de cuidados
que foram classificadas em quatro grupos: de desenvolvimento, habituais
modificados, tecnológicos e medicamentosos. O primeiro consiste naqueles
implementados às crianças com algum tipo de disfunção neuromuscular (DNM)
e que necessitam de acompanhamento psicomotor. Os cuidados habituais
modificados dizem respeito ao conjunto de práticas implementadas nas
atividades da vida diária da criança, associadas ao processo de cuidar como,
por exemplo, medidas anti-refluxo, higiene pessoal, entre outros. O terceiro - os
cuidados tecnológicos - são àqueles dispensados a crianças que necessitam
de algum tipo de tecnologia para sobreviver, como oxigenoterapia, diálise
peritoneal, gastrostomia, cateter venoso central, quimioterapia entre outros. Os
cuidados medicamentosos dizem respeito àqueles envolvidos na administração
de medicamentos no domicílio pelos familiares cuidadores. No Brasil, não há
estatísticas oficiais sobre essas crianças. No entanto, foi realizado um estudo,
relativo ao período de 1994 a 1999, com 1.355 crianças na faixa etária de 29
dias a 12 anos internadas em serviços de terapia intensiva, em duas
instituições públicas do Rio de Janeiro, e verificou-se que 6,3% (85) das
crianças receberam alta hospitalar portando alguma necessidade terapêutica
pós-hospitalar e, portanto, foram consideradas crianças com necessidades
especiais e que destas 74,2% (63) necessitaram de terapia de longo prazo.
Este grupo específico de crianças remete a uma invisibilidade epidemiológica,
apontando a necessidade de ampliação dos estudos, na tentativa de colocar
em evidência este novo grupo infantil, vislumbrando, assim a elaboração de
políticas públicas específicas. Pois se percebe que existem fragilidades do
sistema de saúde, que nem sempre se encontra preparado para dar conta da
complexidade desse cuidado de forma eficiente, principalmente, no que diz
respeito ao suporte às famílias para cuidarem de seus filhos no domicílio.
Aprofundando as questões referentes aos cuidados à crianças, buscamos
conhecer os marcos legais existentes em nosso país. A Lei 8.069, de 13 de
julho de 1990, que regulamenta o Estatuto da Criança e do Adolescente, inclui
em seus artigos 7º ao 14° do capítulo I o direito à vida e à saúde. Direitos,
estes, assegurados mediante a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em
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condições dignas de existência. Além disso, garante o atendimento médico às
crianças através do Sistema Único de Saúde (SUS), com acesso universal e
igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da
saúde. Especificamente no Art. 11, parágrafo 2º, é exposto que: Incumbe ao
poder

público

fornecer

gratuitamente

àqueles

que

necessitarem

os

medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação
ou reabilitação. Nas linhas de cuidado, apresentadas na Agenda de
Compromissos para a Saúde Integral da Criança do Ministério da Saúde, a
Atenção à Criança Portadora de Deficiência é contemplada. Neste documento,
afirma-se que o cuidado à criança com necessidades especiais deve incluir
diagnóstico,

tratamento,

assistência odontológica,

procedimentos

de

ajudas técnicas

reabilitação,
e a

medicamentos,

nutrição adequada; o

fornecimento de órteses, próteses, bolsas pediátricas de colostomias,
medicamentos, leites especiais; obedecendo ao fluxo local de assistência.
Outro marco legal importante é a Resolução n.º 41/1995 do Conselho Nacional
dos Direitos das Criança (CONANDA) relativa aos Direitos da Criança e do
Adolescente hospitalizados, que, dentre os vintes direitos elencados, especifica
o direito à proteção à vida e a saúde, com absoluta prioridade e sem qualquer
forma de discriminação e o direito a ser hospitalizado quando for necessário ao
seu tratamento, sem distinção de classe social, condição econômica, raça ou
crença religiosa. Observa-se que existem dispositivos legais que asseguram os
direitos das CRIANES, porém, na prática, os familiares vivem uma verdadeira
peregrinação para garanti-los. Por vezes, necessitam de decisões judiciais para
assegurar o tratamento adequado aos seus filhos. Conclusão: Ao término do
trabalho, vislumbramos alguns desafios para os familiares cuidadores das
CRIANES, sendo eles: o surgimento de uma criança com necessidade especial
de saúde afeta a estrutura familiar; a família passa a mobilizar recursos para o
atendimento das necessidades da criança; os recursos financeiros podem ficar
limitados, pela necessidade da mãe, na maioria dos casos, deixar o trabalho
remunerado para se dedicar ao filho; a criança/família passam a viver em
condição de isolamento social e as atividades precisam de planejamento; uma
rede de apoio fortalecida, pode contribuir para melhor adaptação da criança e
sua família que lidam com as incertezas em relação ao futuro. Outros desafios
foram identificados para a enfermagem: necessidade de reconhecimento e
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visibilidade deste grupo; mudança de cenário do cuidado hospitalar para o
domiciliar; negociação de saberes e práticas; adoção do modelo de Cuidado
Centrado na Família; conhecimento e ampliação da rede social de suporte;
valorização das dimensões físicas e sociais do cuidado a criança com
necessidade especial de saúde.
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OS SENTIMENTOS VIVENCIADOS PELAS MÃES AO ALIMENTAR
SEU FILHO DE BAIXO PESO ATRAVÉS DO COPINHO

Pacheco STA1
Enrici MJS2
Rodrigues BMRD3
Araújo BBM4
Organista RR5
Resumo: Introdução: A alimentação por meio de copo vem sendo utilizada em
muitos países em desenvolvimento. A principal função da alimentação através do
copinho é proporcionar um método artificial de alimentar bebês de baixo peso ao
nascer e pré-termos até que eles estejam fortes e/ou maduros suficientemente para
mamar exclusivamente no peito1. A utilização do copo no manejo da alimentação do
bebê, independentemente da idade gestacional e da adequação de peso, tem sido
questionada pela comunidade científica. Na filosofia de cuidado da Iniciativa
Hospital Amigo da Criança, para promover e apoiar a prática social do aleitamento
materno exclusivo, o profissional de saúde ensina os familiares a oferecer o leite
materno pela técnica do copo, cujo objetivo é evitar o contato precoce do bebê com
outros bicos que não o peito materno. Um estudo realizado destacou as vantagens
do uso do copinho são: o bebê determina seu próprio consumo, dispende pouca
energia, além de estimular os reflexos de sucção e deglutição; e as desvantagens
do uso do copinho: costuma babar; pode haver formação de bolhas no leite, e o
cuidador pode despejar o leite diretamente na boca da criança, ficando esta
suscetível a engasgos e aspirações2. Uma tese de doutorado de 2009 ao estudar o
manejo da alimentação do bebê de baixo peso apontou que no contexto hospitalar
oferecer o leite materno pelo copinho foi uma experiência inédita, absurda, estranha
Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família.
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e apavorante para os familiares do bebê de baixo peso. O primeiro estranhamento
sobre o oferecimento do leite materno pelo copinho pelos familiares se deu em
função do bebê ser pequeno em estatura e peso, ou seja, por causa das
características físicas do bebê. Para esses familiares, alimentar o bebê dessa
maneira poderia ser até aceitável se ele fosse grande e com peso acima de três
quilos. Outro estranhamento ocorreu em função do bebê lamber o leite materno
como se fosse um bicho (um gatinho). O medo do bebê broncoaspirar (engasgar) foi
justificado por uma das famílias de seu estudo. Segundo a crença desta família, o
uso de copo para alimentar o bebê de baixo peso implicava risco de adoecimento ou
morte3. Partindo-se do entendimento que para compreender os reais sentimentos
das mães no processo de alimentação do seu bebê de baixo através do copinho, é
preciso dar voz a estes sujeitos. Neste sentido, este estudo tem como objetivo
conhecer quais os sentimentos vivenciados pelas mães ao alimentar seu filho de
baixo peso ao nascer pelo copinho. Metodologia: Trata-se de um estudo de
abordagem qualitativa, do tipo exploratório-descritivo, realizado em dois hospitais
localizados no Rio de Janeiro, sendo um hospital universitário e outro da rede
municipal de saúde. Os sujeitos foram 17 mães. Para a inclusão das mães neste
estudo, os bebês deveriam atender os seguintes critérios: ter peso de nascimento
entre 1500g a 2499g, ao nascimento ter estado internado em unidade neonatal; a
mãe do bebê de baixo peso ter alimentado-o através do copinho durante sua
internação. O instrumento de coleta foi à entrevista semi-estruturada. Antes de
começar a entrevista propriamente dita, o entrevistador fez uma aproximação inicial
com os sujeitos da pesquisa, através de uma conversa informal; estabeleceu um
contato apresentou-se, e familiarizou com o ambiente e com as pessoas do cenário.
A coleta de dados ocorreu no período de Março a Junho de 2011. Respeitando as
questões éticas da resolução 196/96 que regulamenta as diretrizes e normas de
pesquisa envolvendo seres humanos, os sujeitos que desejaram participar como
voluntários deste estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
O projeto foi aprovado respectivamente pelos comitês de ética em pesquisa dos
Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família.

2279

referidos hospitais (Protocolo: CEP/HUPE- 2816/2010 e CEP/SMSDC-RJ- 164/10).
Resultados: Para análise dos dados adotou-se a análise de conteúdo na
modalidade temática, originando 2 (duas) categorias: 1) medo de dar o copinho –
referindo-se ao medo da mãe em dar o leite através do copinho para o seu filho; 2)
sentindo-se incapaz e triste em não dar o peito – tratando-se dos anseios
vivenciados pela mãe ao alimentar seu filho através do copinho. Conclusões: os
resultados revelaram que os sentimentos das mães ao alimentar seus filhos de
baixo peso através do copinho, podem ser apresentados de maneira negativa, uma
vez que estas revelaram emoções relativas ao medo, incapacidade e tristeza,
dificultando sua aceitação à esta prática. Observa-se que, desta forma, faz-se
necessário o apoio dos profissionais de saúde, principalmente do enfermeiro,
durante a prestação da assistência em unidade de terapia intensiva neonatal
(UTIN), para que possa haver uma mudança conceitual dessas mães com relação
ao uso do copinho, além de melhor conhecimento e aprimoramento da técnica e
manejo desta utilização. Deste modo, será possibilitado um aumento da
autoconfiança e segurança por parte destas, assim como o favorecimento do bem
estar por parte das mesmas e de seus filhos, facilitando a melhor concordância com
este procedimento durante o tempo de internação no contexto hospital.
Evidentemente, é desafiante para a enfermagem fazer algumas proposições para
que as mães tenham uma melhor aceitação à esta prática. Portanto, é preciso que
os enfermeiros dêem espaços capazes de promover uma maior participação e
aproximação das mães no processo de cuidado à seus filhos, que estejam fazendo
uso do copinho, durante sua permanência no ambiente hospitalar, visando sempre a
integralidade em um meio equitativo. Deste modo, será possível identificar melhor
os sentimentos vivenciados por estas mães, durante a utilização de tal utensílio,
favorecendo assim, momentos de escuta, atenção, e amparo para auxiliar a
compreensão destes sujeitos acerca dos verdadeiros motivos pelos quais seus
filhos estão sendo submetidos a outro método de alimentação que não o peito
materno, como alternativa de ajuda para o ganho ponderal.
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PADRÃO DE CRESCIMENTO E SITUAÇÃO VACINAL DE
CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS NA CIDADE DE ALFENAS-MG
Cordeiro,FA1, Moreira DS2, Cordeiro SM1 , Leite EPRC3 .

Introdução: no Brasil existem cerca de 80 mil crianças e adolescentes vivendo
em abrigos, segundo dados da Associação dos Magistrados Brasileiros1. É
importante entender que o abrigo é idealmente uma medida temporária de
proteção que pressupõe um contínuo empenho no restabelecimento das
demandas da criança, construção do seu projeto de vida e da possibilidade de ter
um convívio familiar. Quando se fala nas institucionalizações de crianças e
adolescentes, é importante observar como a criança abrigada é cuidada, quem
são seus cuidadores, se as instituições não estão violando seus direitos, pela falta
de recursos materiais e funcionários despreparados e sem qualificação. A
violação dos direitos pode levar a um agravo na saúde, principalmente de
crianças e adolescentes abrigados, pois eles são mais vulneráveis. Número de
funcionários inadequados, proporcionando dificuldade no cumprimento das
funções, sobrecarga das tarefas e atendimento pouco eficaz, e a falta de
qualidade na comunicação dentro da instituição são fatores determinantes para
que o abrigado não se desenvolva em um ambiente saudável2. Objetivo: verificar
peso, altura e a situação vacinal das crianças em situação de abrigo na cidade de
Alfenas - MG estão tendo os seus direitos garantidos em relação à saúde.
Método: trata-se de um estudo com abordagem metodológica quantitativa de
natureza descritiva e temporalidade transversal. O estudo foi realizado em duas
instituições filantrópicas da cidade de Alfenas - MG. Para coleta de dados foi
utilizado um formulário constituído de: identificação da instituição (por meio de
letras do alfabeto), identificação da criança (por meio de números), data de
nascimento, sexo, peso, altura, perímetro cefálico, tempo de abrigamento, análise
do cartão de vacinação mediante a referência do calendário preconizado pelo
Ministério da Saúde. A fim de contextualizar cada abrigo e as ações de saúde que
são desenvolvidas foi realizada uma entrevista com os funcionários de cada
instituição, perguntando sobre o número de profissionais responsáveis pelos
1- Graduadas em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG
2- Doutor em Enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP - Prof. da Escola de Escola de Enfermagem da
Universidade Federal de Alfenas -UNIFAL-MG
3-Doutora em Ciências pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP - Profa da Escola de Enfermagem da Universidade
Federal de Alfenas – UNIFAL-MG
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cuidados, número de crianças atendidas no momento da coleta de dados, a
presença de profissionais da saúde, tempo dispensado na prestação de cuidados,
e questões relacionada aos aspectos de afetividade. As crianças avaliadas
enquadraram-se nos seguintes critérios de inclusão: faixa etária de zero a doze
anos incompletos; crianças que não tinham nenhuma deformidade anatômica que
impossibilitasse a aferição do peso e da altura. Para o procedimento de coleta do
peso até a idade de dois anos ou 16 kg foi utilizada uma balança mecânica
pediátrica e acima dessa idade ou peso foi utilizada uma balança mecânica tipo
plataforma. Para a mensuração do perímetro cefálico foi utilizada uma fita métrica
graduada em centímetros. No que tange a verificação da altura, até a idade de
dois anos foi utilizado o antropômetro de mesa e acima dessa faixa etária o
antropômetro vertical conectado à balança tipo plataforma. A coleta de dados
sobre a situação vacinal consistiu-se em uma consulta na caderneta de saúde da
criança institucionalizada.

O estudo respeitou as Diretrizes e Normas

Regulamentadoras de Pesquisa em Seres Humanos, recebendo do Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, parecer
aprovado sob protocolo nº 080/2010. Para análise de dados utilizou-se a
estatística descritiva, por meio de freqüência relativa e aplicação do teste Pearson
a fim de verificar a associação linear entre as varáveis. Resultados: o abrigo A é
uma entidade que recebe somente crianças e adolescentes do sexo masculino.
Os cuidadores dos meninos que são encaminhados a esta instituição, são
assalariados e constituem de uma família mãe e um pai – denominados de pais
sociais, com jornada de trabalho em tempo integral. Eles possuem dois filhos,
sendo que o filho menor apresenta um problema de acuidade auditiva. No período
de coleta de dados os pais sociais cuidavam de 4 crianças além dos seus dois
filhos. Por sua vez, o abrigo B atende crianças do sexo feminino. Os cuidadores
são do gênero feminino, assalariados, cumprindo uma jornada de trabalho de
12X36 horas. As crianças que chegam aos abrigos possuem o termo de
abrigamento, expedido pelo Ministério Público e Juiz da Vara da Infância e da
Juventude. O presente estudo compreendeu-se de um total de 12 crianças. O
abrigo A era constituído de 4 meninos e no abrigo B 8 meninas, onde 67 % das
1- Graduadas em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG
2- Doutor em Enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP - Prof. da Escola de Escola de Enfermagem da
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3-Doutora em Ciências pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP - Profa da Escola de Enfermagem da Universidade
Federal de Alfenas – UNIFAL-MG

2283

crianças abrigadas apresentavam a cor negra e parda e 33% a cor branca.
Dessas crianças abrigadas, 33,33% estavam na fase lactente, 50,00% na fase
pré-escolar e 16,67% na fase escolar. Conforme os dados do Conselho Tutelar de
Alfenas, as causas mais freqüentes que levam essas crianças a serem
institucionalizadas são: negligência familiar (50%), abuso sexual (40%) e
abandono de incapaz (10%). Embora o Conselho Tutelar tenha informado o
número de 30 crianças encaminhadas no ano de 2010, para abrigos na cidade de
Alfenas, durante o período do estudo haviam somente 12. Tal resultado pode
estar relacionado a reestruturação da família de origem, do cumprimento da Lei
de Adoção 12.010 e da concretização do papel social do abrigo, como uma
instituição de proteção e cuidado provisório. A criança é retirada do seu convívio
familiar somente em casos de extrema gravidade, como: abusos sexuais e
violência, pois, segundo a Assistente Social responsável em avaliar as indicações
de abrigamento na cidade de Alfenas, a retirada da criança da família acaba
sendo uma outra forma de violência, corroborando os achados na literatura3. Na
instituição A, 100% das crianças apresentavam o cartão de vacinação completo.
De todos os cartões verificados no abrigo A, 75% dos institucionalizados haviam
recebido a vitamina A. Segundo informa a diretora da instituição, essas crianças
vieram da região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, onde está
implantado o Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A do Ministério
da Saúde, que tem o objetivo de combater e reduzir o índice de infecção
relacionada à deficiência da vitamina, como diarréia, infecções respiratórias
agudas e formas mais graves, como a cegueira irreversível em criança,
considerado um problema de saúde pública. No abrigo B, 62,5% das crianças
apresentavam o cartão de vacinação completo. 25% tinham o cartão incompleto e
12,5% não possuíam o cartão de vacinação. Segundo uma das cuidadoras, os
cartões de vacinação não foram carimbados no posto de saúde onde as crianças
receberam a vacina. Entretanto, no contexto das atribuições da equipe de
enfermagem a rotina de uma sala de vacinação, e a dinâmica implementada no
registro das vacinas administradas evidenciam que é muito difícil que tal problema
possa ocorrer. A maioria dos abrigados vivia na instituição a menos de doze
1- Graduadas em Enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG
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meses, enquanto 16,67% estavam nos abrigos por um período entre um a dois
anos e 16,66 por mais de 2 anos. Conforme a nova Lei de Adoção, a criança e o
adolescente não devem ficar mais de dois anos nos abrigos de proteção, salvo
alguma recomendação expressa da Justiça4. Todas as crianças menores de 2
anos apresentavam o Perímetro Cefálico (Pc) nos padrões normais, e a grande
maioria das crianças tinham o peso e altura adequados para a idade conforme
preconiza a OMS. As narrativas das funcionárias de ambas instituições
mostraram as condições precárias de higiene as quais as crianças são
encaminhadas aos abrigos, representando de forma consistente o contexto social
de vida das crianças, vítimas de negligência, abuso, violência e abandono. A
instituição que abriga os meninos tem a sua disposição um médico voluntário, que
sempre ao ser necessária uma avaliação está pronto à atender, e ao ser admitido
um novo menino no abrigo são solicitados exames diagnósticos básicos –
sangue, fezes e urina. Por outro lado a que abriga as meninas não possui esse
tipo de assistência, quando a criança apresenta alguma alteração no seu estado
de saúde, os cuidadores encaminham a mesma ao atendimento de uma
instituição de saúde vinculada ao SUS. Conclusão: os resultados mostraram a
preocupação por parte dos cuidadores em atender os direitos garantidos pelo
ECA em relação ao cuidado à saúde das crianças institucionalizadas. O estudo
possibilitou ainda a reflexão sobre a responsabilidade social, no âmbito da
enfermagem – autores do estudo, que o acompanhamento do peso e altura e
estar atualizado em relação ao contexto de imunização infantil é de fundamental
importância para o efetivo atendimento à criança em qualquer ambiente: no lar,
creche, abrigos e outros serviços de saúde, sendo garantida a estas crianças
proteção às doenças preveníveis pela imunização e o direito à saúde.
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Introdução: As cardiopatias congênitas estão presentes em 8 de cada 1.000
nascidos vivos. Elas são divididas em acianóticas e cianóticas, sendo as
cianóticas mais graves, devido à interferência no fluxo de sangue oxigenado,
levando a uma cianose generalizada. A maioria das malformações cardíacas é de
natureza desconhecida, no entanto há alguns fatores de risco que aumentam a
incidência, como mães com idade superior à 40 anos e fatores genéticos. As
malformações

cardíacas

congênitas

acometem

o

coração

durante

o

desenvolvimento intra-uterino da criança. Elas podem ser detectadas ainda na
gestação, na hora do nascimento ou na primeira infância. Em muitas das
cardiopatias cianóticas há a necessidade de intervenção cirúrgica, no Brasil
ocorrem cerca de 23.000 intervenções anuais. O diagnóstico é feito a partir de
anamnese, exame físico minucioso, radiografia do tórax, eletrocardiograma e
quando ocorre precoc emente, garante a muitas crianças uma mudança na
história natural da doença e cura definitiva em fase precoce da vida. O pósoperatório imediato (POI) representa as primeiras 24 horas após o procedimento
cirúrgico e é realizado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), com
equipe multiprofissional qualificada. Objetivo: Elaborar a sistematização da
assistência de enfermagem (SAE) ao recém-nascido (RN) portador de cardiopatia
congênita no POI de cirurgia cardíaca e apresentar o papel gerencial do
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enfermeiro dentro na UTIN. Metodologia: Pesquisa de natureza descritiva, de
revisão bibliográfica, visando os estudos publicados em periódicos nacionais,
indexados e especializados na área da saúde. A busca em nível nacional teve a
intenção de reconhecer o que a literatura descreve sobre os cuidados que devem
ser prestados pela equipe de enfermagem aos RN’s submetidos à cirurgia
cardíaca para corrigir alguma cardiopatia congênita. Foi utilizada a Bi blioteca
Virtual de Saúde (BVS), para acesso às bases de dados Lilacs, Medline, Pubmed
e base de texto Scielo, durante os meses de agosto de 2010 à fevereiro de 2011.
Também utilizamos 2 livros da Biblioteca Padre Inocente Radrizzani do Centro
Universitário São Camilo. Foram utilizados os seguintes descritores de acordo
com o DeCS (Descritores da Ciência de Saúde): cuidados de enfermagem,
cuidados pós-operatórios, cirurgia cardíaca, Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal e relações profissional-família. Foram encontrados 27 artigos científicos,
porém foram utilizados 14 artigos que estavam mais coerentes com o objeto de
estudo. Entre esses 14, um com data de 2000, que traz muitas intervenções de
enfermagem no PO de cirurgia cardíaca infantil. Os critérios de inclusão foram,
estudos publicados nas referidas bases de dados dos últimos 8 anos e textos
acessados na íntegra. Excluímos os artigos que descreviam sobre síndromes
congênitas associadas à card iopatia. Para elaboração do planejamento da
assistência foram utilizados artigos e também as taxonomias NANDA,
Classificação de Resultados de Enfermagem (NOC) e Classificação das
Intervenções de Enfermagem (NIC). Resultados: Para melhor atendimento do RN
no contexto de POI da cirurgia cardíaca é fundamental que o enfermeiro da UTIN
realize a SAE, visando a excelência do cuidado, com a sua aplicação de forma
padronizada, eficiente e segura. Os principais diagnósticos de enfermagem
identificados neste contexto foram: Risco de desequilíbrio do volume de líquidos;
Mobilidade no leito prejudicada; Risco de sangramento; Débito cardíaco
diminuído; Perfusão tissular ineficaz sistêmica; Risco de vínculo pais / filho
prejudicado;

Amamentação

interrompida;

Integridade

tissular

prejudicada;

Desobstrução ineficaz das vias aéreas; Risco de infecção; Risco de desequilíbrio
da temperatura corporal e Dor aguda. A partir dos diagnósticos foram buscados
resulta dos e implementou-se as intervenções mais pertinentes para atingir as
metas propostas. Alguns cuidados gerais como: a equipe de enfermagem
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conhecer todos os equipamentos que serão utilizados na chegada do RN à UTIN;
testá-los antecipadamente e saber como manuseá-los, são importantes no
preparo para a admissão deste RN, assim como, a manutenção da criança
estabilizada hemodinamicamente nesse período crítico após a cirurgia. Os
profissionais de enfermagem devem estar sempre envolvidos na assistência ao
binômio mãe-filho, ressaltando a necessidade da humanização e facilitando a
interação mãe-RN-profissional, amenizando os efeitos nocivos causados pela
hospitalização. O enfermeiro deve estar muito atento e entrosado com sua equipe
para prevenir e evitar complicações que podem surgir no POI de cirurgia cardíaca
pediátrica. Toda essa integração da família pode ajudar em uma recuperação
mais rápida e eficaz do RN. Com relação ao importante papel do enfermeiro no
gerenciamento da UTIN, destaca-se a gestão de recursos estruturais, logísticos,
materiais e humanos. A UTIN deve dispor de serviços que facilitem o tratamento
do RN durante o POI, devendo estar próxima ao laboratório, hemoterapia,
farmácia e radiologia. O enfermeiro como gerenciador deste ambiente, deve
atentar-se a distribuição harmoniosa de incubadoras e berços, permitindo área
adequada de circulação interna pela equipe de enfermagem, visualização ampla
do RN e da monitorização, com acesso rápido e fácil ao leito. Segundo a RDC-50
a UTIN deve ter uma sala de espera, onde os pais possam aguardar a entrada na
UTIN logo após a sua admissão e possuir uma sala para coleta de leite materno,
para que a mãe possa realizar a ordenha e garantir que o filho seja alimentado
com o leite produzido por ela. Quanto aos recursos materiais, o enfermeiro deve
dispor de equipamentos e materiais necessários para a chegada do RN à UTIN.
Ele deve ser avisa do antes de receber a criança, sobre o tipo de cirurgia
cardíaca, os medicamentos que estão sendo utilizados no intra-operatório e se a
criança virá entubada ou extubada. É necessário: a checagem da incubadora
aquecida; ventilador mecânico e ambú; monitorização contínua de freqüência
cardíaca e respiratória; oximetria de pulso; cardioscopia; temperatura e pressão
arterial invasiva, além de bombas de infusão, sistema de vácuo operante, rede de
ar comprimido e oxigênio com níveis já ajustados. No gerenciamento dos recursos
humanos, o enfermeiro deve atentar-se ao dimensionamento de pessoal, uma vez
que o RN necessitará de cuidado exclusivo. Segundo a resolução No 293/2004 do
COFEN, os pacientes que necessitam de cuidados intensivos devem dispor de
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17,9 horas das 24 horas trabalhadas pela equipe de enfermagem, levando o
enfermeiro, muitas vezes, ao remanejamento da equipe. Outra ação do
enfermeiro é buscar o aprimoramento contínuo da equipe de enf ermagem,
visando à educação continuada e proporcionando constantes atualizações
tecnológicas, com palestras e treinamentos. A UTIN traz sérios problemas de
estresse para os funcionários. Estudos mostram que o excesso de ruídos da UTI,
causa em enfermeiros que trabalham neste setor, alterações psicológicas que
levam ao estresse, alteração nos níveis de cortisol e amilase salivar e dificuldades
de relacionamento entre a equipe e familiares. Conclusão: O enfermeiro é o
membro da equipe multiprofissional que coordena as ações que devem acontecer
no POI de cirurgia cardíaca infantil. É necessário que ele esteja sempre atento na
realização do cuidado e é através de instrumentos como o processo de
enfermagem que ele pode prestar uma assistência segura e de forma
padronizada, garantindo um bom prognóstico para o RN e evitando que o vínculo
do binômio pais / filho seja quebrado durante esse difícil momento vivenciado pela
família. Com relação ao gere nciamento, o enfermeiro participa da estrutura e da
organização, planejando e executando a assistência ao RN, treinando e
desenvolvendo o conhecimento de sua equipe, além de implementar rotinas e
procedimentos, tornando-se o responsável pela dinâmica organizacional da UTIN.
Então, para que haja um bom funcionamento deste ambiente é necessário
concentrar recursos materiais e humanos especializados, capazes de prestar uma
assistência que garanta observação rigorosa e tratamento adequado.
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PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA (PCR) NO RECÉM-NASCIDO:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Aquino MC1
Ribeiro APT2
Sousa RA3
Martins MGQ4
Aquino LEC5

INTRODUÇÃO: Denomina-se parada cardiorrespiratória a interrupção súbita e
inesperada da atividade mecânica ventricular útil e suficiente para manter o débito
cardíaco, em indivíduos sem moléstias de fase terminal. Diversos estados
patológicos podem levar a um quadro de Insuficiência Respiratória ou Choque,
que, se não adequadamente abordados levam freqüentemente à parada
cardiorrespiratória (PCR) e em seguida a falência cardiorrespiratória (ALVES e
CORREA, 1999). As funções desempenhadas pela enfermagem durante a
trajetória de sua história multiplicaram-se com o passar do tempo, deixando de
ser apenas curativa e ganhando dimensões preventivas e de reabilitação. Com a
multiplicação

das

funções,

evidenciou-se

que

os

cuidados

que

eram

desempenhados sem um planejamento e sem uma sistematização, necessitavam
da implantação de um modelo para sistematizar a assistência de enfermagem ao
paciente em parada cardiorrespiratória, Nogueira (apud CHRISTÓFORO, 2006).
Acreditamos que apesar da controvérsia sobre a etiologia, momento do insulto e
os critérios para definir a asfixia perinatal, a maioria dos recém-nascidos com uma
história clínica sugestiva de asfixia intra-parto, seguida de uma síndrome
neurológica neonatal terá na ressonância magnética ou tomografia de crânio
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evidências de insulto cerebral agudo, e a presença de alterações nos exames de
neuro imagem é considerada, pela força-tarefa internacional que analisa e define
critérios relacionados à paralisia cerebral, como critérios adicionais importantes
para o diagnóstico da relação causal entre insulto hipóxico intra-parto e paralisia
cerebral (KENNER, 2001). O Recém-nascido prematuro possui uma labilidade
térmica significativa, devido à escassez do tecido subcutâneo e a relação
superfície corporal/ambiente. É extremamente suscetível ao desenvolvimento da
síndrome respiratória aguda que leva a atelectasia progressiva dos alvéolos
pulmonares, devido à imaturidade dos pulmões. (SCHMITZ et al, 2005). Diante
disso se faz necessário que o enfermeiro realize a sistematização de enfermagem
ao recém-nascido prematuro com o objetivo de prevenir complicação com a PCR.
Neste momento é de suma importância a presença de uma equipe multidisciplinar
capacitada para o atendimento, sendo o profissional de enfermagem membro
potencial de responsabilidade sobre a coordenação efetiva e rápida dessa
assistência imediata, pois poderá vir a provocar o óbito do recém-nascido
(LEIFER, 1999). OBJETIVO: Descrever a experiências dos discentes do curso
de graduação em enfermagem sobre os cuidados de enfermagem a um recémnascido com parada cardiorrespiratória. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo
qualitativo do tipo relato de experiência, no qual foi descrito a vivência dos
acadêmicos do curso de graduação em enfermagem em serviço hospitalar de
uma maternidade do município de Sobral – CE, conveniada como o sistema Único
de saúde-SUS, onde são assistidas gestantes de toda região norte do estado, que
são atendidas em sua grande maioria pelo SUS, sendo no caso descrito a
efetivação da assistência de enfermagem a um recém-nascido com parada
cardiorrespiratória. O período do estudo foi no mês de janeiro de 2011. Utilizamos
como instrumento para a coleta de dados do estudo observação a assistência de
enfermagem ao recém-nascido com insuficiência respiratória. RESULTADOS:
L.M.F. que foi admitida no serviço em trabalho de parto, com idade gestacional de
26 semanas, sendo um trabalho de parto prematuro, onde pariu de forma natural
um recém-nascido pesando 630 g, sendo, portanto um RN prematuro extremo de
alto risco do sexo masculino, com asfixia perinatal moderada, apresentando
cianose central. Ao verificar o pulso apical detectou-se ausência deste, logo
percebemos que o RN estava em parada cardíaca iniciamos as manobras de
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ressuscitação cardíaca com compressões cardíacas e ventilação através da
unidade-bolsa-válvula conectada a rede de oxigênio, e anunciamos o ocorrido ao
médico de plantão. A equipe exerceu sua função dando assistência eficaz,
levando o recém-nascido de um apgar 2 no primeiro minuto para um apgar 6 no
quinto minuto, demonstrando com grande êxito a assistência de enfermagem
prestada por uma equipe treinada. Após o atendimento imediato e estabilização
do recém-nascido foi realizado a assistência de enfermagem mediata, sendo
posteriormente transferido para o berçário de médio risco, permanecendo em
incubadora aquecida, oxigenoterapia por oxi-hood, monitorização por oximetria de
pulso, alimentação por sonda orogástrica, Tudo Endotraqueal (TET), devido a seu
pulmão ser imaturo demais e manter a respiração do RN. Realização periódica de
exames prescritos, onde no decorrer de 14 dias de internação, com intensificação
de exames clínicos diários e a efetivação da sistematização da assistência de
enfermagem observou-se que não houve presença de seqüelas, sendo liberado
posteriormente em alta hospitalar, com melhora gradual do quadro apresentado,
com agendamento para o ambulatório de neonatologia de referência do
município. CONCLUSÃO: Embora o recém-nascido tenha tido asfixia moderado e
ter passado por todas as manobras de reanimação neonatal, entre os demais
cuidados necessários para a sua sobrevivência, o bom atendimento na Sala de
Parto é evidenciado pela melhora do índice de apgar do primeiro ao quinto minuto
de vida. Portanto, estratégias preventivas para a redução dessas complicações,
treinamento intenso da equipe e a necessidade de utilização de equipamentos
apropriados para as necessidades do recém-nascido, são de fundamental
importância para um resultado desejado, sendo o de salvar a vida do recémnascido. Vale salientar que é imprescindível buscar sempre uma assistência
pautada na humanização e nos cuidados intensivos. Em neonatos com parada
cardiorrespiratória (PCR) raramente é um evento súbito, e sim resultado da
deterioração progressiva da função respiratória e circulatória. A identificação de
sinais de piora do neonato, precoce ajuda nas intervenções da equipe de
enfermagem, podendo prevenir a PCR, reduzir sequelas, sofrimentos e custos de
hospitalização, com isso o profissional de saúde deve estar capacitado no
atendimento ao neonato PCR. È importante que o cuidado ao recém-nascido seja
sistematizado no intuito de prevenir complicação para este.
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Introdução: A investigação científica deve fazer parte do cotidiano dos
enfermeiros tanto para a prática profissional como para a continuidade dos
estudos em pós-graduação. Na vivência da residência em enfermagem, a relação
entre desenvolvimento teórico e prático deve estar intimamente ligada à atuação
do profissional residente, já que este se encontra inserido no exercício da
profissão ao mesmo tempo em que adquire conhecimentos específicos. Sendo
assim, a prática vivenciada em um grupo de pesquisa permite ao residente
embasamento teórico para sua assistência e contribui para produção científica. A
inserção na investigação científica contribui para o desenvolvimento da percepção
da realidade e senso crítico, e consequentemente auxilia na formação de um
profissional com uma visão holística e contextualizada. O Projeto Integrado “Uma
Rede de Apoio à Família Prematura”, desenvolvido por docentes e discentes da
graduação e pós-graduação de enfermagem na Universidade Estadual de
Londrina, visa a assistência às famílias dos bebês prematuros internados no
Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná em diferentes etapas, desde o
nascimento até um ano após a alta hospitalar(1). A investigação relacionada à
família tem se mostrado pertinente no desenvolvimento do pós-graduando,
proporcionando oportunidades de praticar a capacidade de identificação das
diversas necessidades da família perante a internação do seu filho prematuro e
suas implicações para o cuidado, por meio do desenvolvimento de pesquisas,
fruto da assistência às famílias. Objetivo: Relatar a contribuição e importância da
participação de Residentes de Enfermagem Neonatal da Universidade Estadual
de Londrina em um grupo de pesquisa de apoio à família do prematuro internado
no Hospital Universitário de Londrina para a formação profissional. Metodologia:
O projeto “Uma Rede de Apoio à Família Prematura” foi criado na Universidade
Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família nos diversos
ambientes e contextos
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Estadual de Londrina em 2007 no mesmo ano do início da residência em
Enfermagem Neonatal. Atende as famílias cadastradas por meio da assistência
direta, realizada pelas enfermeiras residentes e docentes do curso, com o apoio
de uma equipe multidisciplinar. São incluídas as famílias dos prematuros de muito
baixo peso (<1500g) nascidos na instituição que aceitem participar do projeto.
Tem como objetivo geral prover uma rede de apoio integral e multidisciplinar às
famílias dos prematuros nascidos no Hospital Universitário até um ano de vida em
diferentes etapas: contato e apoio no dia do nascimento; atendimento individual
semanal durante a hospitalização do prematuro; reuniões com grupo de pais;
preparo da família nos cuidados do recém-nascido para a alta; visita domiciliar
antes e após a alta hospitalar; referência para a Unidade Básica de Saúde e
consultas de enfermagem no ambulatório(1). São realizados encontros semanais
com a participação de alunos do curso de graduação de Enfermagem, residentes
de Enfermagem Neonatal, docentes e alguns profissionais da área como
enfermeiro, médico, psicólogo e assistente social da Unidade Neonatal. As
residentes contribuem por meio do acompanhamento semanal das famílias;
estipulam condutas a serem tomadas durante a semana seguinte, que incluem
encaminhamentos, como psicologia e serviço social, e ações que suprem as
necessidades identificadas; realizam análise de dados das crianças e suas
famílias a fim de conhecer a evolução da família durante a internação do recémnascido; elaboração e alimentação de banco de dados oriundos da assistência às
famílias; elaboração de projetos de pesquisa e realização de pesquisas para
produção científica e trabalhos de conclusão de curso da pós-graduação. Nessas
reuniões os projetos em desenvolvimento são apresentados em Microsoft
PowerPoint® pelos autores e são discutidos por todos os participantes. Assim
todos os presentes podem dar sugestões para ajudar no melhor desenvolvimento
do estudo, ao mesmo tempo em que capacita a todos para o desenvolvimento
das diferentes etapas de uma investigação científica. A participação nesses
encontros deram frutos às reflexões aqui apresentadas pelos residentes.
Resultados: Desde sua implantação em 2007, o projeto já produziu diversos
trabalhos científicos. Foram produzidas 10 monografias de especialização, seis
trabalhos de conclusão de curso, seis artigos publicados em periódicos nacionais,
22 resumos publicados em anais, 21 apresentações de trabalhos em eventos da
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área e um trabalho completo publicado em anais. Com a participação das
residentes nas reuniões semanais juntamente com graduandos e profissionais da
área, percebe-se um enriquecimento do aprendizado com relação aos conteúdos
abordados nas reuniões, conteúdos clínicos, patologias neonatais, enfrentamento
da família com relação ao internamento em UTI neonatal, óbito precoce,
importância da interação da família do neonato com o profissional da saúde, entre
outros. Esses encontros semanais reforçam as técnicas de metodologia de
pesquisa. A convivência com alunos da graduação contribui para que os
residentes desenvolvam competências para auxilia-los no desenvolvimento de
habilidades em pesquisas científicas por meio da Iniciação Científica, Projeto de
Extensão, Projeto de Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso. Discute-se na
apresentação das pesquisas os temas pertinentes ao prematuro e sua família,
bem como todas as etapas: a justificativa, o método escolhido, o tipo de pesquisa,
a seleção dos sujeitos, tramitação em comitê de ética, entre outros. É discutido e
orientado o manuseio de busca de artigos em bases de dados, programas de
digitação de dados, fichamento de artigos e análise dos mesmos. Por meio de
apresentações dos projetos, os presentes nas reuniões se familiarizam com
conteúdos, enriquecem o vocabulário, compreendem a abrangência e a
importância dos temas abordados, que são pertinentes não somente para as que
continuarem na área de neonatal, mas em todas as áreas da saúde. O
conhecimento precoce dos projetos de pesquisa e das pesquisas já em
andamento permite que cada residente coloque em prática as propostas de
intervenção dos projetos, sendo que todas contribuem no desenvolvimento prático
das pesquisas do grupo, incrementando desde então a assistência às famílias e
cuidado do recém-nascido. Conclusão/implicações para a Enfermagem: A
aquisição de conhecimentos específicos assim como a trocas de conhecimentos e
vivências entre os diversos níveis de formação contribuem para a formação dos
pós-graduandos e preparação para continuidade do desenvolvimento de
pesquisas na vida profissional. Da mesma forma possibilita a conscientização da
importância da inclusão e apoio à família, no caso do prematuro, bem como em
qualquer outra área de atuação. O foco na interação do profissional com a família
adquirido durante o processo de encontros semanais permeia a atuação dos
residentes e poderá embasar futuras pesquisas em um carreira enquanto
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profissional especialista. Espera-se que essa vivência consolide no residente a
conscientização da necessidade de atuar de forma integral e humanizada, com
olhar voltado à família, levando a assistência para além das questões
fisiopatológicas, mas também psíquicas, culturais e sociais.
Descritores: Família, Grupos de Pesquisa, Assistência Integral à Saúde.
Referência:
1. Bengozi TM, Souza SNDH, Rossetto EG, Radigonda B, Haykawa LM, Ramalho
DP. Uma rede de apoio à família do prematuro. Cienc. Cuid. Saude. 2010;9(1):15560.
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PARTO NORMAL x PARTO CESÁRIA
Abreu LP**
Aguiar LC*
Reis JM**
Cruz AFF**
Santos PN**
O fenômeno do parto existe desde o surgimento da humanidade e representa a
finalização do processo pelo qual se garante a perpetuação da espécie
(MIRANDA, 2008). Ao longo dos séculos, as inúmeras transformações impostas
ao parto são resultantes ou se relacionam com aspectos culturais, sociais,
geográficos, técnico científicos, pessoais e familiares.

Saiu da concepção de

evento solitário para a assistência ultra-especializada, passando do ambiente
domiciliar ao hospitalar e da posição de cócoras para o deitar em mesa cirúrgica.
Durante a gestação, ocorrem inúmeras transformações, tanto físicas quanto
psicológicas, as quais somadas a fatores culturais e sociais tornam a mulher
susceptível ao aparecimento de incertezas, medos e inseguranças, que podem
contribuir positiva ou negativamente para a evolução da gravidez, do parto e/ ou
puerpério. O tipo de parto é muito importante nesse período, pois também
proporciona o aparecimento de riscos e benefícios, complicações e repercussões
futuras na vida da mãe e bebê. Ao profissional que acompanha o período
gravídico-puerperal, cabe também o papel relevante da orientação e informação,
porém a mãe tem a liberdade de escolha da via de parto, o que é um grande
avanço que não deve ser desprezado, devendo a gestante estar ciente de todos
os fatores, benéficos e maléficos, para poder escolher conscientemente, junto
com o médico, o melhor parto para ela e para seu bebê. O obstetra deve oferecer
subsídios para a decisão de suas pacientes com gestações de baixo risco,
permitindo-lhe exercer seu direito de escolha (MIRANDA, 2008). No nosso país,
este é um tema polêmico. O Brasil é um dos países que tem a maior taxa de
partos cesáreas do mundo: 40%. Perde somente para o Chile. E nos hospitais
particulares então, chega a até 80%. Esse índice é considerado um exage-
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________
*Enfermeira, Especialista em Saúde da Família, Docente na Faculdade Santa
Terezinha
** Graduanda do 8º período de Enfermagem na Faculdade Santa Terezinha
ro pela OMS (Organização Mundial de Saúde) que, pela entidade, não deve
ultrapassar 30%. A cultura influi bastante nesta decisão através do medo da dor,
que é passado de geração para geração. Na Europa, as mulheres optam muito
mais por parto normal sem anestesia, O índice de cesáreas na França, por
exemplo, é de 12%. E elas agüentam bem a dor, pois isso lhes foi passado
culturalmente (MIRANDA, 2008). O parto normal é o desfecho natural da gravidez
permitindo à natureza seguir seu rumo, já o parto cesário é uma técnica útil
quando há algum problema, onde é feita uma incisão nas paredes abdominal
(laparotomia) e

uterina (histerotomia) (FREITAS et al, 2006). Indica-se a

operação cesariana se o peso estimado fetal mostrar-se superior a 3.500-4.000g,
quer pelo exame clinico quer por exame complementar. Entre 28 e 34 semanas
gestação ou em fetos com o peso estimado inferior a 2.000 g, a operação
cesariana eletiva talvez seja método mais aconselhável (TEDESCO, 2004). A
relutância em conduzir um parto vaginal após cesariana é grande. Certamente,
para muitos é mais fácil e cômodo repetir a cesariana do monitorar a gravidez
cuidadosamente, com o intuito de conduzi-la para o parto vaginal. O aumento dos
índices de cesariana também tem sido associado com uma diminuição do parto
vaginal instrumentado. A falta de treinamento obstétrico adequado para partos
instrumentados e o temor que em processos judiciais possam estabelecer-se em
relações de causa e efeito entre o uso do fórcipe e os eventuais danos nos
recém-nascidos são as principais razões para opção da cesariana em muitos
partos que poderiam ocorrer com segurança com a aplicação do fórcipe. Outra
causa da sobre indicação de cesariana é a crença histórica e errônea de que o
aumento no índice de cesarianas é responsável pela diminuição da mortalidade
perinatal. No Brasil, a cesariana para esterilização tubária concomitante tem sido
lamentavelmente uma prática freqüente, mais pouco registrada (FREITAS, 2006).
Por fim, o temor de processos contra a má prática médica tem estimulado a
Área temática: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e
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prática de cesariana. As ações judiciais têm-se concentrado muito mais nos
problemas advindos da “cesárea que não foi feita”. Nessa segunda situação, em
geral, ou as pacientes ficam convencidas de que a escolha do médico pela
cesariana era a mais adequada, ou são convenientes com a indicação
desnecessária (cesárea a pedido), além do fato de que o maior dano a ser
provocado pela cesariana indevida muitas vezes irá ocorrer somente anos após,
em uma nova gestação (FREITAS, 2006). Objetivo:

Descrever as diferenças

entre o parto normal e o parto cesário, abordando seus aspectos, vantagens e
desvantagens e destacando os processos comuns, assim como riscos e
benefícios. Metodologia: Realizou-se uma entrevista com um médico da área de
ginecologia-obstétrica na qual abordou-se o tema com questionamentos
referentes a diferenças entre os tipos de parto e suas complicações. E uma
pesquisa retrospectiva com 33 alunas de uma instituição de ensino superior sobre
a preferência na escolha da via do parto e condições e complicações vivenciadas
nesse momento. A coleta desses dados foi feita por meio de um questionário
padronizado. Resultados e discussão: Os resultados demonstraram que das 33
alunas-mães que foram questionadas, 8 (24,24%) realizaram o parto normal por
escolha própria, 22 (66,66%) realizaram o parto cesário, destas 11 (50%) foram
por escolha médica e 11 (50%) foram por escolha própria e 3 (9,09%) nas duas
situações.

Com relação às complicações nas diferentes vias , 9 (27,27%)

passaram por essa situação , onde 2 (22,22%) foram no parto normal e 7
(77,78%) no parto cesário. As complicações relatadas, tanto no parto normal
quanto no cesário, estão todas de acordo com a literatura e as expostas pelo
médico entrevistado. Outro achado é que 2 das 7 complicações ocorridas no parto
cesário deram-se por complicações inerentes ao parto normal, por isso optou-se
por aquela via. Das 33 alunas-mães questionadas, todas (100%) fizeram pré-natal
e 24 (72,72%) tiveram o parto realizado pelo mesmo médico que as acompanhou
no pré-natal. Conclusão: O achado mais freqüente foi, sem dúvida, a realização
do parto cesário. Porém, foi observado que a maioria desses casos ocorreu por
complicações no pré-termo ou até mesmo no termo. Ou seja, mesmo diante dos
números percebeu-se que o desejo enquanto parturiente seria da realização do
parto normal, pois a maioria das complicações relatadas, segundo o médico
entrevistado, referiram-se a ocorrências comuns a este parto, tais como:
Área temática: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e
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dificuldade de passagem, sofrimento fetal, dilatação insuficiente, posição fetal,
enrolamento de cordão umbilical, entre outras.
Referências:
FEBRASGO. Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia.
Tratado de Obstetrícia da FEBRASGO. Rio de Janeiro; Revinter, 2001.
FREITAS, Fernando et al. Rotinas em obstetrícia. 5 ed.Porto
Alegre:Artmed,2006.
Miranda DB, Bortolon FCS, Matão MEL, Campos PHF. Parto normal e cesárea:
representações de mulheres que vivenciaram as duas experiências. Rev.
Eletr. Enf. [Internet].2008;10(2):337-46. Disponível
em:<http://www.fen.ufg.br/revista/v10/ n2/v10 n2 a05.htm>. Acesso em 02 mai.
2009.
DeCS: parto normal; parto cesário
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PERCEPÇÃO DA ENFERMAGEM EM RELAÇÃO À DOR NO
RECÉM-NASCIDO: UMA REVISÃO DE LITERATURA. 1
Autores
SANTOS PR; LIMA JHS ; ROCHA GST
Resumo
A dor é um fenômeno universal, vivenciado em todas as faixas etárias, níveis
socioeconômicos e em todas as situações e ambientes. Para a Associação
Internacional para o Estudo da Dor, cada indivíduo aprende a aplicação da
palavra dor por meio das experiências dolorosas vivenciadas no início da vida.
Muitos profissionais relutam em tratar a dor no recém-nascido(RN), alegando
imaturidade neurológica, insensibilidade à dor, inexistência de memória,
dependência química e depressão respiratória, porém já se sabe que o recémnascido tem capacidade neurológica não apenas para perceber estímulos
dolorosos, como também guarda na memória cada procedimento doloroso e que
nem todos analgésicos ou anestésicos deprimem o centro respiratório, e que a
causa da dependência é o uso dessas medicações continuamente, derrubando,
portanto, o conceito tradicional e equivocado de alguns profissionais. O neonato
com dor emite sinais, que podem ser identificados por meio de alterações
comportamentais e fisiológicas, como: choro, rigidez muscular, expressão facial,
alterações no sono, na alimentação, na frequência cardíaca, na frequência
respiratória, na saturação de oxigênio, na pressão arterial e no quadro clínico
como um todo. A exposição repetida à dor no período neonatal pode inclusive
aumentar a vulnerabilidade ao estresse e a ansiedade na idade adulta. O
processo de tratamento da dor é um constante desafio. envolve a avaliação da
presença, do tipo, da intensidade, da localização e das possíveis causas da dor.
Os parâmetros dessa avaliação podem mudar de cliente para cliente, e em se
tratando de recém-nascido essa avaliação torna-se ainda mais difícil, já que não
se comunicam verbalmente, exigindo do enfermeiro um efetivo raciocínio crítico e

1ROCHA, Girzia Sammya Tajra - Enfermeira.Graduada pela Faculdade Santo Agostinho (FSA).
Especialista em Docência do Ensino Superior. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem
da FAESF; 2 SANTOS, Paulo Rômulo dos - Graduando Pela Faculdade de Educação São
Francisco ; 3 LIMA, Jakson Henrique Sousa - Graduando Pela Faculdade de Educação São
Francisco
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atualizações constantes. Envolvem também medidas farmacológicas e nãofarmacológicas. As dificuldades para o tratamento adequado da dor no recémnascido não residem somente na falta de opções diagnósticas e terapêuticas,
mas também em como os profissionais da área da saúde se utilizam dos
conhecimentos científicos a respeito da presença, do diagnóstico e do tratamento
da dor em sua prática diária. É de suma importância que haja uma atenção na
formação dos profissionais de saúde quanto ao assunto, visando minimizar a
distância entre os conhecimentos científicos existentes a respeito da dor no
recém-nascido e a prática clínica. A dor é uma experiência individual sentida de
maneiras diferentes. Em sua essência estão envolvidos aspectos físicos, culturais
e emocionais. A sensibilidade pode ser um sinal de alerta de que algo não está
bem no organismo, ou, mesmo uma reação de proteção de nosso corpo. Assim, o
fato de sentir dor em alguns momentos é tão essencial quanto respirarmos ou nos
alimentarmos; porém, em outros momentos a dor pode ser limitante e
desnecessária, caracterizando como uma função profissional as providências de
amenizá-la ou evitá-la, promovendo conforto ao indivíduo. A avaliação da dor
deve ser considerada como o “quinto sinal vital”, devendo ser incorporada em
cada tomada de sinais vitais. Dessa maneira, o paciente será avaliado com
frequência e permitindo que intervenções apropriadas para o controle da dor
sejam adotadas quando necessário. Durante muito tempo acreditou-se que os
recém-nascidos não sentem dor, fato justificado pela crença de que seu sistema
nervoso, por imaturo, lhes proporcionaria uma prolongada insensibilidade à dor.
Conforme Annequin (2002), a partir da vigésima sexta semana de gestação, o
feto percebe a dor, e ao longo dos três primeiros meses de existência, os recémnascidos atravessam um período de hipersensibilidade a dor Um recém-nascido
nunca nos dirá que está sentindo dor, mas baseados em expressões faciais e em
um conjunto de comportamentos, podemos avaliar, se não a intensidade, pelo
menos a presença da dor. O objetivo desse estudo foi realizar uma revisão
bibliográfica sobre a Percepção da Enfermagem em relação à dor no recémnascido, pois é uma temática importante na assistência prestada ao neonato. Este
trabalho foi do tipo qualitativo, desenvolvido na UTI Neonatal de um hospital em
Teresina-Pi, com 11 profissionais da área de enfermagem, número que
representa 100% dos profissionais de enfermagem atuando no setor. Os dados
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foram coletados no mês de agosto de 2009, por meio de um questionário
composto de perguntas abertas e fechadas sobre o tema em estudo. Após a
coleta, os dados foram organizados, analisados, apresentados em gráficos e
submetidos à discussão qualitativa com base no referencial teórico deste estudo.
Durante todo o desenvolvimento deste estudo, muitas reflexões surgiram quando
tivemos a oportunidade de aprofundar conhecimentos teóricos, os quais serão
úteis no dia-a-dia do nosso exercício profissional no cuidado ao RN com dor. Esta
pesquisa permitiu identificar o conhecimento dos profissionais de saúde
envolvidos na assistência direta ao RN na UTIN e semi-intensivo no que se refere
a dor, bem como as estratégias utilizadas para evitar e amenizar a dor no RN. O
estudo deixa evidenciado que, embora a equipe que assiste o RN tenha
conhecimento sobre a dor, e que esta não é somente uma resposta do organismo
humano, mas também uma alteração do seu bem-estar, medidas de avaliação da
mesma não são aplicadas para identificá-la, o que dificulta em sua especificação
determinação até que nível esta atinge o RN, bem como medidas que devem ser
tomadas para amenizá-las. Constatou-se que todos os participantes são do sexo
feminino, o maior percentual de entrevistados está na faixa etária de 20 a 29
anos, a categoria profissional de maior freqüência é a de auxiliar de enfermagem
e um grande número de profissionais atua na profissão há mais de 3 anos. Muitos
destes acreditam que os recém-nascidos sentem dor com a mesma intensidade
que os adultos Para as participantes, o choro é o melhor parâmetro para
identificar a presença da dor nos recém-nascidos, e a maioria delas tenta
amenizá-la com toque, seguido pela administração de analgésicos. Todas as
participantes acreditam que a preocupação com a dor deva ser a máxima e
enfatizam os procedimentos técnicos da equipe como causadores de dor;
Reconhecem a dor quando já instalada, sabem o que fazer para amenizá-la, mas
não têm certeza sobre o que, além dos procedimentos técnicos, pode estar
envolvida na determinação da dor. A literatura consultada revela que ainda há
poucos trabalhos que debatem sobre a dor no recém-nascido e a percepção da
Enfermagem, apesar de se saber que o recém-nascido tem a capacidade
neurológica não apenas para perceber estímulos dolorosos, como também
guarda na memória cada procedimento doloroso. A avaliação da dor é
extremamente difícil, considerando-se que esta é definida como um fenômeno
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subjetivo difícil de ser avaliado, medido e também expresso. A partir dos dados
obtidos percebe-se que, mesmo havendo diferença nos níveis de formação ou
tempo de profissão entre técnicos e auxiliares, as respostas aos questionamentos
foram semelhantes. Quando perguntadas a respeito da dor no recém-nascido, a
maioria das profissionais incluíam intervenções e procedimentos técnicos da
equipe, ignorando vários outros aspectos. Isto parece indicar pouco conhecimento
sobre o assunto e nos leva a perguntar como ou se a equipe identifica a dor ou
direciona cuidados para evitá-la ou amenizá-la. Referências. REICHERT, Altamira
Pereira da Silva; SILVA, Silvana Laura Freitas; OLIVEIRA, Josiane Maria. Dor no
recémnascido: uma realidade a ser considerada. Nursing, Bruxelles, v. 3, n. 30, p.
28-30, nov. 2000. GAÍVA, Maria A. M. Dor no recém-nascido: práticas e
conhecimentos atuais. Revista Pediatria Moderna, Rio deJaneiro, v. 37. p. 155165, maio. 2001. Lamego D, Deslandes S, Moreira, ME. Desafios para a
humanização do cuidado em uma unidade intensiva neonatal cirúrgica. Ciência &
Saúde Colectiva. 2005; 10 (3): 669-75. Christoffel MM, Santos RS. A dor no
recém-nascido e na criança. Rev. bras. enferm. 54 (1):27-33; 2001. Souto SP. A
dor no recém-nascido. O desafio da avaliação. Revista Nursing. 2008; 233: 10.
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PERCEPÇÃO

DAS

CRIANÇAS

SUBMETIDAS

A

CIRURGIA

CARDÍACA: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS DESENHOS
Amorim, AMM1; Nunes, FDO2; Furtado, SC3; Cruz, FLC4

INTRODUÇÃO: O processo de adoecimento, e com ele a hospitalização, impõe
ao indivíduo alterações significativas na sua rotina e vida social. Nas crianças
esse processo é ainda mais doloroso e significativo especialmente nas crianças
menores, visto que estas possuem dificuldades para compreender a doença e a
hospitalização. A criança deixa de ser ela mesma e passa a ser paciente, sendo
retirada da sua casa para um ambiente novo, com pessoas desconhecidas,
sujeita a diversos procedimentos e tratamentos, longe da família, amigos e
escola, surgindo nesta situação sentimentos de medo, tristeza, abandono e culpa
que causam grande ansiedade, sofrimento e insegurança(1,

2)

. A criança

apresenta, em relação à hospitalização, sentimentos e pensamentos fantasiosos,
especialmente quando esta se deve a realização de um procedimento cirúrgico,
visto que remete a criança a diversos conflitos, como o medo da perda da família,
amigos, da morte, de lesão corporal e de poder brincar, tornando-se algo
ameaçador, agressivo e invasivo(1). Desta forma, é necessário prepará-las não
somente para a doença e internação como também para a experiência da
cirurgia. Neste sentido, o brincar é uma estratégia eficiente por ser uma atividade
inerente ao comportamento infantil e essencial ao bem-estar da criança, além de
permitir maior amplitude no processo de comunicação desta com a equipe e por
incentivar a imaginação da mesma. Nesta perspectiva, o desenho é uma das
atividades lúdicas que possibilita ao sujeito expressar graficamente conteúdos
referentes à sua vivência emocional associada ao contexto social em que está
inserido, assim como a forma com que lida com suas possibilidades e
dificuldades. O desenho é a primeira forma de linguagem da criança, através do
qual dá vazão à imaginação e compõe o “[...] mais seguro caminho para atingir-se
à estrutura do pensamento infantil, o seu raciocínio e a sua lógica deixando à
mostra os seus sentimentos mais profundos, suas preocupações, receios,

EIXO: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família.
1, 2, 3
Enfermeiras. Especialistas em Enfermagem Clínico-cirúrgica e Mestrandas em Enfermagem
pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
4
Enfermeira. Especialista em Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e Mestranda em
Enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
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inseguranças, temores e complexos”(2). Assim, o desenho apresenta-se como
uma importante ferramenta na implementação dos cuidados à criança, permitindo
uma melhor interação, comunicação e conhecimento do seu mundo interno, das
suas aflições e angústias; sendo assim, a enfermagem pode utilizar-se desta
atividade lúdica na sistematização da sua assistência à criança no período
perioperatório e, neste caso, estamos nos referindo à cirurgia cardíaca, a partir do
conhecimento da criança adquirido por meio do desenho infantil. O desejo em
construir este estudo se originou das leituras quanto a este tema em vários
periódicos, haja vista as vantagens destacadas pelos mesmos em relação à maior
aproximação do enfermeiro com a realidade vivida pela criança, principalmente
durante uma hospitalização. Portanto este relato torna-se relevante à medida que
o enfermeiro consiga identificar as necessidades das crianças para melhor
implementar a sua assistência, tornando-a mais humanizada. OBJETIVO:
Compreender a percepção das crianças em relação à doença e a hospitalização
para tratamento cirúrgico das lesões cardíacas. METODOLOGIA: Trata-se de um
relato de experiência utilizando a técnica do desenho livre e entrevista aberta com
crianças maiores de quatro anos, pois segundo Piaget, a partir desta idade ocorre
o realismo intelectual, os desenhos já apresentam formas reconhecíveis a partir
de um modelo interno, evidenciando as transparências e a presença de
expressionismo e subjetivismo(3). O estudo ocorreu no único hospital que oferece
tratamento para correções de lesões cardíacas em crianças no estado do
Maranhão. Esta instituição localiza-se no município de São Luís e pertence à
Universidade Federal do Maranhão, possui duas unidades, sendo uma geral e
outra específica para cuidado materno-infantil. Porém, devido à falta de condições
físicas e de estrutura de outros serviços complementares como laboratório de
hemodinâmica e de análises clínicas, o Serviço de Cirurgia Cardíaca, que já
existe há 10 anos, funciona no prédio de especialidades clínicas do adulto. As
crianças, portanto, ficam internadas juntamente com seu(s) cuidador (es) nas
mesmas enfermarias que os adultos. Desde 2007 as enfermeiras diaristas da
clínica cirúrgica implementam na sua assistência a técnica do desenho livre, como
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forma de aproximação e entendimento do processo de hospitalização na criança
e, dessa forma, proporcionar uma cuidado mais humanizado e focado nas
necessidades biopsicossociais apontadas por estas. Os momentos selecionados
para a implantação desta técnica foram na admissão da criança e família e após a
alta da UTI, sendo selecionados para este trabalho onze desenhos livres.
RESULTADOS: Das onze crianças, cujos desenhos foram selecionados, todas
eram do sexo feminino, tinham acima de seis anos e foram submetidas a: troca de
valva mitral (3), atriosseptoplastia (3), plastia da valava mitral (1), correção total
de Tetralogia de Fallot (1), ventriculosseptoplastia (1) e cirurgia de Sennig (1). Da
análise dos desenhos sugiram duas temáticas: a caracterização da doença e da
hospitalização e necessidades biopsicossociais. A caracterização da doença e da
hospitalização: Observou-se a representação das cardiopatias através dos
desenhos de corações com redemoinhos ou círculos no meio dos mesmos que,
segundo as crianças, eram “o sopro”. Também se destacam diversos desenhos
de figuras humanas com vários traços e rodas próximos a boca, nas mãos e entre
as pernas que representam o tubo-orotraqueal, as contenções físicas com
ataduras (presentes durante o período de narcose anestésica na UTI) e a sonda
vesical de demora. A figura dos profissionais como enfermeiras, médicos e
fisioterapeutas também foram criadas, porém com tamanho bem maior que a da
criança, revelando a percepção de poder da equipe sobre sua condição de saúde.
O ambiente hospitalar também foi destacado, sendo o foco cirúrgico, a mesa
cirúrgica, o leito com grades elevadas e os monitores os desenhos mais
frequentes. Crepaldi e Hackbarth relatam que as crianças temem, no que se
refere à cirurgia, a realidade concreta, os aparelhos e instrumentos cirúrgicos(1).
Necessidades biopsicossociais: uma criança desenhou frutas (banana, laranja e
manga) e quando perguntado por que as tinha desenhado, a resposta foi: “eu tô
com fome”, a mãe acrescentou: “ela sempre comeu bem, mas até para comer
estava cansando e aí ela não comia mais...”. Destaca-se também o predomínio de
flores que, na maioria, estavam com sorrisos, pintadas de azul, amarelo e verde,
segundo Bacarji e Gramacho, a flor pode simbolizar investimento e busca de
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afeto(4). A utilização das cores e suas associações refletem as vivências
emocionais que o sujeito projeta no papel. A preferência por estas cores pode
simbolizar: crescimento emocional, equilíbrio, força, resistência e sentimento de
afeto(5). Desenhos de casas também foram freqüentes e na maioria eram
rodeadas de árvores frutíferas e com jardim e quando perguntado sobre este
ambiente, uma criança verbalizou ter saudade de “brincar com a Maria, uma
amiginha, lá de casa”. Desenhos de brinquedos também foram encontrados como
bonecas, carrinho de bonecas, objetos do cotidiano das crianças que não tinha no
hospital. Isto reafirma que a necessidade de brincar é fundamental para a criança.
A natureza é parte integrante do contexto social da criança, simbolizando a vida,
um local onde podem correr e brincar, liberdade esta suprimida pela
hospitalização(1, 2). Figuras humanas que representavam familiares que estavam
ausentes naquele momento como pai, irmãos e avós também foram percebidos.
CONCLUSÃO: Os dados obtidos por meio dos desenhos das crianças nos
revelam que estas conseguem compreender a doença que em sua maioria tem o
sopro cardíaco como o principal achado clínico. Destacam-se também desenhos
que demonstram os instrumentos, cateteres e sondas utilizados no centro
cirúrgico e na Unidade de Terapia Intensiva; além de desenhos que revelam
sentimento de apoderamento pela equipe de saúde e lembranças do cotidiano do
lar junto aos brinquedos, familiares e amigos. Essas informações ajudaram a
equipe de enfermagem a entender melhor alguns comportamentos apresentados
pelas crianças como medo, timidez, choro, dentre outros e consequentemente de
planejar

e

individualizar

ainda

mais

a

assistência

à

criança/família.
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PERCEPÇÃO DAS MÃES FRENTE À PUERICULTURA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
CAVALCANTE WT1, MARREIRO LAA2, PENHA TP2, PEREIRA MM2, COUTINHO
SED3

INTRODUÇÃO: A puericultura trata-se da atividade voltada principalmente para
os aspectos de prevenção e de promoção da saúde, atuando no sentido de
manter a criança saudável para garantir seu pleno desenvolvimento, de modo que
atinja a vida adulta sem influências desfavoráveis e problemas trazidos da
infância1. Um desenvolvimento infantil satisfatório, principalmente nos dois
primeiros anos de vida, contribui para a formação da criança com suas
potencialidades desenvolvidas, com maior possibilidade de torna-se um cidadão
mais resolvido, apto a enfrentar as adversidades que a vida oferece reduzindo-se
assim as disparidades sociais e econômicas da nossa sociedade2. A puericultura
se efetiva por um acompanhamento periódico e sistemático das crianças para a
avaliação do crescimento e do desenvolvimento neuropsicomotor e sócio-afetivo,
vacinação, orientações às mães sobre prevenção de acidentes, aleitamento
materno, higiene individual e ambiental, e também, através da identificação
precoce de agravos para intervenção efetiva e apropriada3. É na Estratégia de
Saúde da Família que as atividades de puericultura são exercidas pelos
profissionais de saúde, com destaque para o enfermeiro, com apoio na Política
Nacional de Atenção à Saúde da Criança e por meio de ações de promoção da
saúde e prevenção de agravos, consideradas eixos primordiais para alcançar
melhorias na qualidade da assistência. Assim sendo, um dos papéis do
enfermeiro na consulta de puericultura consiste em detectar o mais precocemente
os distúrbios relacionados ao crescimento estatural, nutricional e neuropsicomotor
da criança e criar meios de intervenção, a partir de orientações a mãe, para que
haja promoção do desenvolvimento normal de seu filho. Para obtenção de hábitos
saudáveis durante a infância, é de fundamental importância a orientação às mães,
como também, participação destas nesse processo. Havendo educação em
saúde, certamente, as mães terão maior entendimento e motivação para realizar
aquilo que foi instruído na consulta pelo profissional de saúde3. Para que o
(1) Acadêmico de Enfermagem da UFPB. Relator. (2) Acadêmico de Enfermagem da UFPB. (3)
Enfermeira. Especialista em Medicina Preventiva e Social. Mestre em Enfermagem. Docente do
Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba.
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atendimento seja satisfatório e consigamos almejar nosso objetivo de promoção
da saúde da criança, necessitamos conhecer a realidade de cada mãe/família, a
fim de adequar as orientações pertinentes a promoção da saúde da criança e
buscar instrumentos capazes de gerar uma boa comunicação. OBJETIVO:
Relatar a percepção das mães diante a realização periódica da puericultura.
METODOLOGIA: Trata-se de um relato de experiência vivenciada pelas
estudantes do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da
Paraíba durante as atividades teórico-práticas da disciplina Enfermagem na
Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente I desenvolvidas em uma Unidade
de Saúde da Família da cidade de João Pessoa e no Hospital Universitário Lauro
Wanderley localizado na mesma capital. A construção da discussão sobre a
temática se deu através da observação do comportamento (expressão facial,
postura) e relatos das mães diante a realização da puericultura em uma sala
destinada à consulta de enfermagem. Ao final da observação foi feita uma
reflexão equiparando a importância que as mães davam as informações que
estavam sendo repassadas após usarem os serviços de puericultura da Unidade
Saúde da Família com as que utilizavam a do Hospital Universitário.
RESULTADOS: Ao realizarmos a puericultura abordando todos os elementos
necessários para análise do crescimento e desenvolvimento da criança,
percebemos a forma pela qual a mãe dava importância a esse procedimento.
Segundo alguns relatos das mães atendidas no Hospital Universitário Lauro
Wanderley, percebemos que grande parte não quiseram emitir opinião sobre o
assunto, porém, demonstraram através da expressão facial e pouca cooperação
na coleta de dados a sua falta de entendimento em terem que realizar a consulta
de enfermagem e depois a consulta com o pediatra, mesmo sendo informada
sobre a necessidade desses serviços. As mães não compreendiam que tal
conduta era fundamental, queixaram-se de terem que realizar duas consultas
mensalmente, o que na sua concepção deveria ser apenas uma, ou seja, a
criança foi consultada pelo médico, não seria necessário também ser consultada
pelo o enfermeiro e vice-versa. No caso das mães que foram assistidas na
Unidade Saúde da Família percebemos na fala destas que se sentiam satisfeitas
com a consulta, que as novas informações adquiridas (cuidados de higiene,
alimentação, acidentes, sinais e sintomas de agravo) estavam sendo valiosas e
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se sentiam muito gratas pela atenção. Afirmavam concordar com a consulta, ao
considerarem tal procedimento necessário e esclarecedor no tocante a saúde e
ao acompanhamento do desenvolvimento dos filhos. Com base nesses dados
percebemos que há uma diferença na percepção das mães de crianças atendidas
no Hospital Universitário Lauro Wanderley em relação as mães da Unidade de
Saúde da Família sobre o atendimento de puericultura, pois no primeiro caso, a
insatisfação das mães se deve ao fato da consulta demorar e por terem que
passar por vários profissionais que muitas vezes não explicam de maneira clara a
importância dos procedimentos. Já as mães de crianças atendidas na Unidade
Saúde da Família sentem-se bem assistidas na sua maioria, por se sentirem
acolhidas e satisfeitas com a abordagem dos exames e as orientações recebidas.
A partir disto observa-se que em alguns casos, as mães não sabem exatamente o
porquê daquele acompanhamento contínuo, mas sabem que irá ser satisfatório
para seus filhos, e que a escolha para acompanhamento em Unidade Básica de
Saúde ou em unidade ambulatorial será conforme sua comodidade. Diante
dessas circunstâncias apreendemos que a puericultura só será efetiva quando
houver o compromisso social do enfermeiro em cuidar, educar e apoiar as mães.
O profissional está capacitado a fornecer orientações que poderão nortear esse
cuidado da mãe com a criança. Durante a consulta, a linguagem que é utilizada
com a mãe é de extrema importância para que ela possa entender o que estamos
informando e, dessa maneira, aderir as orientações na prática diária. A literatura
enfatiza que durante o processo de comunicação poderão ocorrer várias
situações: as pessoas ouvem, mas não compreendem; ouvem e pensam que
compreendem, não executando as orientações de maneira certa ou transmitindo a
outrem de maneira errada; ouvem e compreendem, mas não ficam convencidas e
não modificam seus hábitos3. Dessa forma tornado a comunicação sem efeito.
Assim, a confiança e o estabelecimento de elos entre mães e o enfermeiro,
através da criação de vínculos, acolhimento e escuta qualificada influencia
diretamente sobre as percepções de mães em relação ao atendimento que está
sendo realizada, em especial, a puericultura. CONCLUSÃO: Constatamos que,
um dos elementos fundamentais para que a mãe possa estar seguindo as
orientações

feitas

pelo

enfermeiro

e,

consequentemente,

valorizando

a

puericultura ao implementar na prática o que foi repassado é o tipo de linguagem
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utilizada. Entretanto, para que isso ocorra efetivamente, é necessário que o
enfermeiro conheça a realidade que a mãe está inserida, identificando suas
condições sócio-econômicas, cultural, religiosa a fim de adequar as orientações
necessárias para garantia do pleno desenvolvimento da criança as suas
condições de vida. Sendo assim, a consulta de enfermagem à criança é um
espaço privilegiado, que deve ser valorizado tanto pelo enfermeiro como pela mãe
da criança. Em função disto, é de suma importância que o enfermeiro tenha
sempre em mente o “núcleo mãe-criança”, procurando enfatizá-lo em suas
práticas, o qual deve ser tratado como algo único e nunca dissociado. Isto, tendo
em vista que a criança é um ser independente, e a partir disso a mãe acaba
tornando-se o seu maior representante por conhecer e identificar seus anseios. E
durante esse processo não devendo jamais deixar a questão do estabelecimento
de vínculo.

REFERÊNCIA
(1) CIAMPO, L.A; RICCO, R.G; DANELUZZI, J.C; CIAMPO, I.R.L; FERRAZ,
I.S; ALMEIDA, C.A.N. O Programa de Saúde da Família e a Puericultura.
Ciência & Saúde Coletiva, 11(3):739-743, 2006.

(2) OPAS. Manual para Vigilância do Desenvolvimento Infantil no contexto da
AIDPI. Washington, DC: OPAS, 2005.

(3) VASCONCELOS, L.M.; ALBUQUERQUE, I.M.N.; LOPES, R.E.; OLIVEIRA,
C.V.; VIEIRA, N.F.C.; GUBERT, F.A. Percepção de mães atendidas em
Unidade Básica de Saúde em Sobral, Ceará, Brasil. Rev enferm UFPE on
line. 2010; 4(3): 1492-1497.

(4) VIEIRA, D. T.; BUDÓ, M.L.D.; SILVA, S.O.; LIMA, M.G.R. Acesso e
acolhimento de crianças em Unidade de Saúde da Família. Rev enferm
UFPE on line. 2011; 5(4): 990-999.

2316

(5) SANTOS, M. A.; HENRIQUE, V.C; SILVA, V.C. A compreensão das mães
acerca da consulta de puericultura numa Unidade de Saúde da Família.
Revista Rede de Cuidados em Saúde, 2009; 1-14.

DESCRITORES: Puericultura; Mães; Linguagem

2317

PERCEPÇÕES DE MÃES DE PREMATUROS QUE INTERNARAM NA
UNIDADE NEONATAL: O QUE É BOM E O QUE PODE MELHORAR1
Nascimento MHM2. Teixeira E3, Kajitani DTS4, Lopes FES4, Júnior AMF5

Resumo
Percepção significa trazer as informações de certos acontecimentos dos meios
exteriores e internos através de mecanismos sensoriais. Não se trata apenas do
simples registro do real, mas, sim, de um recorte seletivo da realidade onde
informações são incluídas e outras excluídas. Neste estudo elegeu-se como
objeto as percepções sobre a vivência e os cuidados de enfermagem prestados
aos filhos prematuros que internaram em uma Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal (UTIN) de um hospital de grande porte em Belém-PA. Normalmente, os
pais, chamados de autores ou observadores, não estão preparados para a
separação pais-filho¹ A idéia alimentada durante toda a gestação é a de que logo
após o parto o filho será levado para casa para assim receber todos os cuidados
e carinhos possíveis: carinhos paternos, maternos, etc. Entretanto, quando esta
idéia é quebrada o RN sofre do que se denomina “privação materna”² que
significa a falta de intimidade, do afeto, do conforto da amamentação, entre outras
privações que o bebê tem; tais aspectos são importantes para o desenvolvimento
físico e mental deste último.² A comunicação pais-filho durante a estadia do filho
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na UTIN é facilitada e bem aproveitada quando a equipe de saúde apóia e ajuda
os pais a manter ou até mesmo iniciar um certo apego e vínculo com o bebê. Por
outro lado, é natural que os pais expressem preocupação com o modo que seus
filhos prematuros serão cuidados. Frente ao exposto este estudo justifica-se pelo
fato de buscar ouvir as mães de prematuros com vistas a pensar demandas de
cuidados de enfermagem a partir de situações vividas por estes, situações que
podem interferir na relação com o bebê e entre eles mesmos, pois há a
expectativa de levar o filho para o convívio domiciliar e este sentimento acaba
sendo substituído, pois agora tem um prematuro na UTIN necessitando de
cuidados especiais que não serão realizados pelos pais, e sim por uma equipe de
profissionais

específicos;

dentre

esses

se

encontra

o/a

enfermeiro/a,

intermediador/a da relação entre pais/bebes. Os cuidados de enfermagem são
essenciais tanto para que os pais se tranqüilizem com o nascimento de um filho
prematuro quanto para o próprio prematuro. E esses cuidados podem ser
desenvolvidos a partir das concepções que envolvem os procedimentos e as
técnicas e a outra concepção que está relacionada aos sentimentos, criatividade e
intuição. A interação com a família de uma forma harmoniosa é uma estratégia
positiva e o enfermeiro pode utilizá-la no planejamento das suas ações³. A
ansiedade, insegurança e culpa são as principais emoções dos pais quando vêem
o filho na UTIN. Sabendo que o tempo de hospitalização, nesses casos, é
prolongado e que a sobrevivência dos pequenos é tal qual uma luta diária, a
família se torna mais exigente às assistências do enfermeiro. O objetivo principal
do estudo é descrever as percepções das mães sobre ter um filho prematuro na
UTIN e analisar sob o ponto de vista das mães os cuidados de enfermagem
prestados a seus filhos prematuros internados em uma UTIN; como específicos:
descrever os sentimentos das mães em relação a ter um filho prematuro;
identificar como se deram as orientações, os esclarecimentos e o suporte
emocional às mães pela equipe de enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo
com abordagem qualitativa. A abordagem qualitativa baseia-se na premissa de
que os conhecimentos sobre os indivíduos só são possíveis com a descrição da
experiência humana tal como ela é vivida e tal como ela é defendida por seus
próprios autores4. A pesquisa foi desenvolvida no Setor Mãe Canguru da
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Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, por acolher os recém nascidos
prematuros que estiveram internados na UTIN, juntamente com seus pais; neste
cenário os bebes necessitam ganhar peso suficiente para receber alta hospitalar.
A escolha do campo se deu pelo fato de ser um local onde o acesso aos pais é
mais fácil. Os sujeitos da pesquisa foram seis mães de recém nascidos
prematuros, que foram selecionadas a partir dos seguintes critérios: mães de
prematuros vivos, com idade gestacional igual ou menor que 34 semanas que
foram internados na UTIN do hospital local da pesquisa; mães que demonstraram
boa receptividade e desejo de participar da pesquisa e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados se iniciou após aprovação
do projeto pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado do Pará (UEPACampus IV- Enfermagem - Protocolo 0056.0.321.000.09). A pesquisa foi
desenvolvida em três etapas: na primeira etapa buscou-se conhecer o setor Mãe
Canguru da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e escolher as mães
que atendessem ao perfil estabelecido; na segunda etapa conversou-se com as
mães que atenderam ao perfil explicando a pesquisa e obtendo a assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em caso de aceite; na terceira etapa
realizaram-se entrevistas semi-estruturadas com as mães guiadas por um roteiro
com perguntas abertas. Os dados foram analisados pela técnica de análise de
conteúdo categorial-temática. Da análise do conteúdo emergiram seis categorias.
Primeira Categoria: “Sentimentos das mães durante o período de internação do
seu filho na UTIN”. As mães relataram sentimentos de medo (de “perder” o filho),
tristeza (com a gravidade do filho) preocupação (de não poder ver o filho
diariamente devido à residência ser em um município distante da cidade), culpa
(pelo filho ter nascido prematuro e ter que ficar internado, sofrendo). O medo pode
estar diretamente relacionado tanto com o ambiente desconhecido como também
ao desconhecimento da real situação do filho, levando as mães a imaginar o pior5.
A gestante ao conhecer uma criança em condições diferente da esperada, muitas
vezes, expõe um sentimento de culpa por acreditar ser a desencadeadora de tal
acontecimento. Segunda Categoria: “impressões das mães acerca do Projeto
Mãe Canguru”.
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As mães revelaram satisfação de estarem inseridas no método canguru, visto que
possibilita maior interação entre mãe e filho. O método canguru vem contribuindo
para o fortalecimento do binômio mãe-filho6. Terceira Categoria: “apoio emocional
que as mães recebem no período da internação do filho na UTIN”. Segundo os
relatos, há deficiência de apoio às mães por parte da enfermagem; os relatos
sobre apoio identificados apontaram que essa ação por parte da enfermagem é
realizada de forma isolada, só para as mães com o filho em situação mais grave.
Quarta Categoria: “relacionamento das mães com a enfermagem”. As mães
apontam que o ambiente da UTIN interfere no relacionamento com a
enfermagem. No entanto, a enfermagem minimiza os impactos e busca interagir
com as mães. Quinta Categoria: “pontos positivos e negativos dos cuidados de
enfermagem ao filho prematuro”. As mães salientam como positivo os cuidados
prestados pela enfermagem do turno da manhã, pois as enfermeiras são mais
dedicadas e atenciosas para com os prematuros; como negativo salientaram que
nos outros turnos não se mantém o mesmo padrão de cuidados. No geral, a
equipe de enfermagem da UTIN cuida dos prematuros com carinho, amor e
dedicação. Sexta Categoria: “orientações recebidas pelas mães da equipe de
enfermagem acerca da saúde do filho prematuro”. Informaram que, com as
orientações aprenderam sobre o banho do seu filho prematuro, que a “chupeta”
pode atrapalhar a amamentação, a forma adequada de trocar fralda, aprenderam
também a se interessar pelo estado de saúde do seu filho. Conclui-se que as
percepções das mães sobre a vivência e os cuidados de enfermagem prestados
ao filho prematuro são múltiplas e pendulares, pois há aspectos positivos e
negativos e assim, há aspectos bons e outros que podem melhorar. Os cuidados
devem estar presentes desde o acolhimento da família até o momento da alta dos
prematuros, visto que a hospitalização é uma fase de difícil adaptação, gerando
os mais variados sentimentos; a equipe de enfermagem deve ser mediadora e
ajudar mães e pais nesse momento, para favorecer a manutenção do equilíbrio
para que possam se integrar aos cuidados e criar e/ou fortalecer o vinculo entre
eles e com seus filhos prematuros. Diante do exposto vale ressaltar a
responsabilidade que a enfermagem possui de envolver as mães na assistência
aos prematuros pela dificuldade evidente, entretanto sugere-se que esses
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cuidados sejam incrementados com ações sistematizadas e humanizadas como
propõe o “método canguru”. REFERÊNCIAS.
1- Doron R; Parot F. Dicionário de psicologia. São Paulo: Ática; 2001.
2-Pereira SMP. Ecos do nascimento de um prematuro de extremo baixo peso (PN
< 1.000g) em sua família: narrativas de casos clínicos e de contextos de vida. Rio
de Janeiro; 2007.
3- Costa SAF; Santos MJA et al. Compreendendo a vivência da família com a
internação do filho recém nascido prematuro na UTI neonatal. São Paulo: Revista
Nursing. V. 115, n. 10, p. 560-564. 2007
4-Polit D; Hungle B. Fundamentos de pesquisa em enfermagem. 3ª Ed. Porto
Alegre (RS): Artes Médicas; 1995. 391 p. Il.
5- Camargo et al. Sentimentos maternos na visita ao recém nascido internado em
Unidade de Terapia Intensiva. Maringá: Revista Ciência, cuidado e saúde. V. 3, n.
3, p. 267-275,set/dez.2004 .
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PERFIL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DE UMA UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA / RIO DE JANEIRO1

CARDOSO SB 1
OLIVEIRA ICS 2
SOUZA TV 3
Introdução: A Portaria nº 3.432 do Ministério da Saúde de 12 de agosto de 1998
dispõe que: a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma unidade hospitalar
destinada ao atendimento de pacientes graves ou de risco que dispõe de
assistência

médica

e

de

enfermagem

ininterruptas,

com

equipamentos

específicos próprios, recursos humanos especializados e que tenham acesso a
outras tecnologias destinadas a diagnóstico e terapêutica. (1) A equipe
multiprofissional das UTIPs normalmente é composta por: pediatra intensivista,
médicos

especialistas

consultores,

enfermeira,

técnico

de

enfermagem,

nutricionista, assistente social, psicóloga, fisioterapeuta, cujas atividades devem
desenvolver-se de forma organizada e dinâmica. O sucesso da assistência à
criança gravemente enferma depende da atuação correta de cada um da equipe,
porém a maior parcela de responsabilidade e autoridade deste setor fica por conta
dos médicos e das enfermeiras (2). A escolha do profissional para atuar na UTIP
é um ponto chave, sendo que a seleção deve ser criteriosa, e os profissionais
devem ter conhecimentos técnico-científicos, iniciativa em situações de
emergência, senso de observação, raciocínio objetivo, capacidade para lidar com
sobrecarga emocional, habilidade técnica para a execução de procedimentos
complexos e manuseio de equipamentos especializados. Ainda torna-se

1. Mestre em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ. Enfermeira da Unidade de Terapia
Intensiva do Instituto Fernandes Figueira/ FIOCRUZ. Membro do Grupo de Pesquisa Saúde da
Criança/Cenário Hospitalar e do Núcleo de Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente da
EEAN/UFRJ. bactuli@yahoo.com.br
2. Doutora em enfermagem. Professora Associada do DEMC/EEAN/UFRJ. Líder do Grupo de Pesquisa
Saúde da Criança/Cenário Hospitalar. Pesquisadora CNPq.
3. Doutora em Enfermagem. Professor Adjunto do DEMI/EEAN/UFRJ. Membro do NUPESC/EEAN e do
Grupo de Pesquisa Saúde da Criança/Cenário Hospitalar.
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fundamental que a equipe de saúde tenha conhecimentos científicos sobre as
etapas de crescimento e desenvolvimento infantil a fim de reconhecer e
compreender as necessidades biopsicossociais da criança e sua família, bem
como serem sensíveis e capazes de estabelecer uma comunicação com a criança
de acordo com seu nível de entendimento. Além disso, a equipe deve ser capaz
de atuar de forma coletiva, prestando uma assistência integral e humanizada.
Essa qualificação do profissional é muito relevante na área pediátrica, pois além
de todas as referidas habilidades, o profissional deve gostar de crianças e se
especializar na área, considerando que a criança não é um adulto em miniatura. A
qualificação da equipe de enfermagem é diretamente proporcional ao tempo de
internação e as taxas de mortalidade, pois foi verificado em um estudo que todas
as unidades que tinham equipes de enfermagem especializadas, reduziram o
tempo de permanência e a mortalidade das crianças internadas (3). Ao iniciar
minhas atividades como enfermeira de uma UTIP de uma instituição MaternoInfantil do Município do Rio de Janeiro, pude observar que nessa unidade não
existia uma hierarquização entre os membros da equipe de enfermagem, ou seja,
o enfermeiro e o técnico de enfermagem assumiam as mesmas atividades, a
saber: cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida,
prescrição e aprazamento da assistência de enfermagem, elaboração da
evolução de enfermagem, ou seja, atividades privativas do enfermeiro, segundo a
Lei 7.498 de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício de enfermagem
(4). Isso se deve ao número reduzido de enfermeiros na unidade, como ocorre na
maioria das UTIPs do Brasil, contrariando a Resolução COFEN nº189 de 25 de
março de 1996, que estabelece parâmetros para o dimensionamento do quadro
de profissionais de enfermagem nas instituições de saúde, ou seja, para a
assistência intensiva são necessários 55,6% de enfermeiros e 44,4% de técnicos
de enfermagem(5). Vale ressaltar que grande parte das atividades administrativas
está sob a responsabilidade da enfermeira chefe e da diarista. Esse estudo faz
parte da dissertação de mestrado intitulada Perspectiva da Enfermagem Acerca
da Abordagem Assistencial: O Caso da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
de uma Instituição Materno-Infantil do Município do Rio de Janeiro. Objetivos:
Identificar as características da equipe de enfermagem da UTIP e Analisar o perfil
da referida equipe. Metodologia: O estudo é de natureza quantitativa, e o local do
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estudo foi uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) de uma Instituição
Materno-Infantil do Município do Rio de Janeiro. A população foi composta por 31
respondentes, sendo 9 enfermeiros e 22 técnicos de enfermagem que atuam na
referida unidade nos plantões diurnos e noturnos. O instrumento de coleta de
dados foi um formulário que constou dos seguintes itens: sexo; categoria; tempo
de formação profissional; cargo/função; carga horária; tempo de serviço na
unidade; tempo de serviço em pediatria; outra área de atuação; área de atuação
atual na unidade; participação de treinamento em serviço; eventos científicos em
terapia intensiva pediátrica e cursos de atualização, graduação, especialização,
mestrado e doutorado. A coleta de dados ocorreu no período de setembro e
outubro de 2009, sendo aplicado por uma das pesquisadoras. O estudo foi
aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa da instituição em 07 de janeiro de 2009
(Processo nº 0045/08) e os participantes assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. A análise dos dados foi feita através de freqüência simples e
os resultados são apresentados através de tabelas expressas em números
inteiros e percentuais. Resultados: verificou-se que 78% da população do estudo
são enfermeiros plantonistas e 22% são enfermeiros diaristas, 39% atuam como
profissionais da enfermagem no período entre 5-10 anos e 26% entre 10-15 anos.
No que se refere ao tempo de serviço em UTIP, 58% atuam na unidade entre 0-5
anos, e 16% entre 5-10 anos. Em relação ao tempo de serviço em pediatria,
evidenciou-se que 29% dos profissionais atuam nessa especialidade entre 5-10
anos, e 26% entre 0-5 anos. Dois 31 respondentes, 96,8% dos profissionais de
enfermagem atuam na área assistencial na referida UTIP e 3,2% atua somente na
área gerencial, porém vale ressaltar que no percentual de (96,8%), estão
incluídos os técnicos de enfermagem que não assumem cargos gerenciais. No
que se refere a cursos de qualificação profissional e a participação dos
respondentes em eventos científicos, verificou-se que 61,3% têm graduação em
enfermagem, 64,5% possuem algum tipo de curso de atualização, 64,5% não
possuem especialização e 81% participam de eventos científicos relacionados a
terapia

intensiva

pediátrica.

Conclusões:

A

população

do

estudo

é

predominantemente feminina (71%), resultado que caracteriza cada vez a
profissão enfermagem como feminina. Evidenciou-se que os profissionais de
enfermagem tem de 5-10 anos de formados o que demonstra cada vez que mais
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os profissionais recém-formados estão atuando em unidades fechadas, com
atendimento de maior complexidade. Dos 31 respondentes, verificou-se que 18
atuavam em outras instituições, devido a flexibilidade de horário que a profissão
enfermagem proporciona e também a procura de uma base salarial maior, e pode
ser observado que a maioria desses profissionais (67%) atua em outra unidade de
terapia intensiva pediátrica, enquanto os outros atuam como docentes em
universidades, e em outros setores de assistência tais como: UTI neonatal, clinica
médica e oncologia com adultos e fisioterapia. Os resultados demonstraram que a
equipe de enfermagem têm interesse em se atualizar para aprimorar seus
conhecimentos

técnico-científicos

e

proporcionar

uma

adequada

prática

assistencial. Sendo assim, sugere-se que cada vez mais seja incentivada a
qualificação desses profissionais já que a instituição proporciona uma
remuneração diferenciada de acordo com o nível de qualificação. Essa medida
pode

reduzir

o

número

de

profissionais

com

acúmulo

de

empregos,

proporcionando uma melhor qualidade de vida, devido a redução do estresse
causado pelo excesso de carga horária, o que contribuirá efetivamente para a
adequada assistência da criança gravemente enferma. Referências: 1. BRASIL.
Portaria 3432 de 12 de agosto de 1998. Estabelece critérios de classificação para
as unidades de tratamento intensivo (UTI). Diário Oficial da União n 154, 1998, 12
de agosto. p.1-5.; 2. Garcia PCR, Carvalho PRA, Piva JPA Terapia intensiva
pediátrica. In: Piva JP. Carvalho PRA. Garcia PCR. Terapia intensiva em
pediatria. 4a ed. Rio de Janeiro: Medsi; 1997. p.1-19.; 3. Mantovani R, Chiu SK.
Organização da equipe de enfermagem. In: Carvalho WB. Emergência e terapia
intensiva pediátrica. 2a ed. São Paulo: Atheneu; 2004. p.30-33.; 4. BRASIL. Lei
7.498 de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da
Enfermagem. Diário Oficial da união 1986, 26 de junho de 1986; seção I, fls
9.273-9.275.; 5. CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução 189 de
25 de março de 1996. Dispõe sobre os parâmetros para o dimensionamento do
quatro de profissionais de enfermagem nas instituições de saúde: Brasília:
Conselho Federal de Enfermagem; 1996.
Descritores: equipe de enfermagem, pediatria, unidade de terapia intensiva.

2326

PERFIL DAS CRIANÇAS DEPENDENTES DE TECNOLOGIA DO
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO-SP
Okido, ACC1
Astolpho, MP2
Lima, RAG3

INTRODUÇÃO: Os avanços das políticas públicas e das práticas médicas no
cuidado ao recém- nascido pré-termo e as crianças com anomalias congênitas e
doenças crônicas resultou na diminuição da mortalidade infantil e no
prolongamento da vida de crianças consideradas clinicamente frágeis. Dessa
forma, emergiu um grupo de crianças consideradas sobreviventes, porém com
seqüelas advindas da própria patologia ou do processo terapêutico, necessitando
de cuidados de saúde para além daquele ofertado para as crianças da mesma
idade bem como de suporte tecnológico para manutenção de suas vidas. Essas
crianças são integrantes do grupo definido como crianças com necessidades
especiais de saúde, as quais requerem cuidados individuais e personalizados,
apresentam saúde debilitada e necessitam de atenção contínua dos familiares e
profissionais

de

saúde.

Apresentam

comprometimentos

físicos,

de

desenvolvimento e de comportamento, necessitando algumas vezes, do uso de
tecnologias mais sofisticadas que garantam a sua sobrevivência, neste caso
encontram-se as crianças dependentes de tecnologia. A classificação para as
crianças com necessidade especiais de saúde relaciona-se com a demanda de
cuidado exigido: aquelas que possuem demanda de cuidado de desenvolvimento,
1

Enfermeira. Especialista em Enfermagem Pediátrica. Doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem em Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto- USP
2 Graduanda do oitavo semestre do curso de Bacharelado em Enfermagem da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto – USP
3 Professora Titular do Departamento Materno Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto- USP

Okido, ACC. Enfermeira. Especialista em Enfermagem Pediátrica. Doutoranda do
Programa de Pós- Graduação em Enfermagem em Saúde Pública da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto- USP
Astolpho, MP. Graduanda do oitavo semestre do curso de Bacharelado em Enfermagem da
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP
Lima, RAG. Professora Titular do Departamento Materno Infantil e Saúde Pública da
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto- USP

2327

ou seja, crianças com disfunções neuromotoras; aquelas que fazem uso continuo
de

medicamentos,

demandando

cuidado

medicamentoso;

aquelas

que

demandam cuidados habituais modificados, compreendendo os cuidados
especiais do dia a dia que vão além daquele oferecido a uma criança considerada
saudável, por exemplo, monitorização contínua dos sinais vitais e saturação de
oxigênio e por fim, aquelas que demandam cuidado tecnológico, correspondendo
aquele grupo que são dependentes de algum dispositivo para manutenção da
vida. Os dispositivos dos quais as crianças podem ser dependentes variam de
ventilador mecânico a colostomia, por exemplo. Atualmente, o cuidado a estas
crianças tem sofrido transformações, antes cuidadas e mantidas no ambiente
hospitalar e agora, permanecendo em suas casas sob os cuidados de seus
familiares. Dessa forma, o cuidado de enfermagem complexo, muitas vezes
envolvendo procedimentos altamente técnicos, passa a ser executado pelos pais
no próprio domicílio, ocasionando sentimentos de exaustão, estresse e
ansiedade. Nesse sentido, a equipe de enfermagem precisa negociar saberes e
práticas de modo que a família possa se instrumentalizar para atender as
múltiplas demandas de cuidados dessas crianças no domicílio. OBJETIVO:
caracterizar as crianças dependentes de tecnologia residentes no município de
Ribeirão Preto com relação aos indicadores: sexo, idade, condições de gestação
e nascimento, origem das necessidades especiais de saúde e demandas de
cuidados. MÉTODO: O presente estudo foi realizado em um município do interior
do estado de São Paulo. Consideramos como critérios de inclusão crianças de 0 a
12 anos; residentes no município sede e dependentes de algum tipo tecnologia
para manutenção de sua vida. Dentre esses dispositivos tecnológicos
consideramos aqueles referentes à alimentação, como sonda nasogástrica,
gastrostomia e jejunostomia; dispositivos referentes à eliminação urinária ou
intestinal, dentre eles a colostomia, ileostomia, sondagem vesical e lavagem
intestinal e por fim, os dispositivos relacionados à necessidade de oxigenação,
como torpedo de oxigênio, concentrador de oxigênio, cateter nasal, traqueostomia
Okido, ACC. Enfermeira. Especialista em Enfermagem Pediátrica. Doutoranda do
Programa de Pós- Graduação em Enfermagem em Saúde Pública da Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto- USP
Astolpho, MP. Graduanda do oitavo semestre do curso de Bacharelado em Enfermagem da
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP
Lima, RAG. Professora Titular do Departamento Materno Infantil e Saúde Pública da
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto- USP
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e ventilação mecânica. Após submissão e aprovação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa, sob o protocolo 405/2010, iniciamos a busca ativa nos serviços de
saúde do município, serviços de apoio da comunidade e também por meio da
estratégia de informantes-chave, onde à medida que entravamos em contato com
uma família questionávamos sobre o seu conhecimento a respeito de outras
crianças na mesma condição. Encontramos 124 crianças que atenderam os
critérios de inclusão, no entanto após as visitas domiciliares identificamos que
algumas haviam deixado de fazer uso do dispositivo tecnológico e outras haviam
falecido, portanto, a coleta de dados foi realizada com 102 mães ou responsáveis,
no período de janeiro a abril de 2011. Os dados produzidos, portanto dados
referidos, foram duplamente digitados em banco de dados no programa Excel e,
em seguida, foram validados e aplicado cálculo estatístico descritivo mediante o
Programa SPSS. RESULTADOS: 57% das crianças são do sexo masculino e
43% do feminino; a faixa etária predominante foi de 1 a 4 anos (40,2%), com a
média de idade de 5,5 anos (desvio padrão = 3,8) e a mediana de 5 anos, sendo
a idade mínima 6 meses e a máxima 12 anos; com relação às condições da
gestação e do nascimento, 7,8% das mães não fizeram acompanhamento prénatal, 96% das crianças nasceram em instituições hospitalares, 63,7% de parto
cesárea e a prematuridade ocorreu em 29,3% dos casos. Em relação à origem
das necessidades especiais de saúde, 65,7% das crianças possuíam algum
problema congênito, como malformações do sistema nervoso central e
cardiopatias, 30,4% sofreram alguma intercorrência no trabalho de parto e ou no
período neonatal, como hipóxia e internações prolongadas em unidades de
terapia intensiva neonatal e dentre as causas adquiridas não relacionadas ao
nascimento, 30,4% das crianças apresentaram intercorrência ao longo da vida
como, por exemplo, neoplasias, afogamentos, queda, mordedura de cão, erro na
administração de medicamentos, cirurgias de grande porte e internações em
unidades de terapia intensiva pediátrica, por agravamento da condição clínica.
Quanto à classificação por demanda de cuidados especiais, das 102 crianças
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estudada, todas apresentam demanda de cuidado tecnológico, de acordo com os
critérios de inclusão, 92 necessitam de cuidado medicamentoso, 74 demandam
cuidado de desenvolvimento e 102 requerem cuidados habituais modificados. É
importante ressaltar que essa classificação é meramente didática, pois a mesma
criança pode requerer mais de uma demanda de cuidado. Em relação ao uso dos
dispositivos tecnológicos para alimentação, 61 crianças fazem uso de
gastrostomia e 10 utilizam sonda nasogástrica ou nasoentérica. A respeito dos
dispositivos para eliminação, 17 crianças necessitam da sondagem vesical de
alívio para esvaziar a bexiga, 6 possuem colostomia ou ileostomia, 2 realizam
lavagem intestinal, uma possui esofagostomia, duas fazem sondagem vesical e
lavagem intestinal e uma mantém ureterostomia. Com relação ao uso de
dispositivos para a respiração, das 31 crianças, 48,4% apresentam traqueostomia
em ar ambiente; 29% recebem oxigenioterapia por meio de cateter nasal; 9,7%
permanecem com a traqueostomia e utilizam oxigênio e 12,9% necessitam de
ventilação mecânica continua ou parcial para respirar. Sobre o tempo de uso dos
dispositivos tecnológicos, a média foi de 38,2 meses (desvio padrão = 32,5),
mediana de 24 meses, sendo o tempo mínimo de um mês e o máximo de 144
meses. O uso de medicação de forma contínua ocorreu em 90,2% dos casos, em
especial, os anticonvulsivantes. A respeito dos cuidados relacionados ao
desenvolvimento, 65,7% faziam fisioterapia e 49% fonoaudiologia. O atendimento
de saúde a essas crianças foi prioritariamente realizado pelo sistema público de
saúde, totalizando 86,9% dos casos, desse total 33,9% utilizavam além do
sistema

público

o

convênio;

13,7%

utilizavam

somente

o

convênio.

CONCLUSÃO: estudos que dão visibilidade as crianças com necessidades
especiais de saúde são necessários, à medida que a demanda crescente desse
grupo de crianças indica a necessidade da criação e do desenvolvimento de
políticas públicas efetivas.
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PERFIL DAS INSTITUIÇÕES

DE

APOIO ÀS

CRIANÇAS

COM

NECESSIDADES ESPECIAIS DE SAÚDE EM RIBEIRÃO PRETO
Astolpho, M P1, Okido, A C C2, Lima, R A G3

INTRODUÇÃO: Em decorrência dos avanços das políticas públicas e das práticas
médicas frente à prematuridade, às malformações congênitas, às doenças crônicas e
aos traumas emergiu um grupo de crianças consideradas sobreviventes, no entanto,
com seqüelas advindas da própria patologia ou mesmo pelo processo terapêutico.
Essas crianças são integrantes do grupo classificado como crianças com
necessidades especiais de saúde, as quais requerem cuidados individuais e
personalizados, apresentando saúde debilitada, necessitando de atenção contínua e
de longa duração(1). Tal clientela tem comprometimentos físicos, de desenvolvimento
e de comportamento, necessitando algumas vezes, do uso de tecnologias mais
sofisticadas que garantam a sua sobrevivência, neste caso as crianças dependentes
de tecnologia. A importância da desospitalização e a valorização do ambiente
domiciliar são inquestionáveis já que o risco de infecções é menor; o ambiente
doméstico oferece à criança aconchego familiar e estimulação social; o lar e a família
propiciam um meio para o desenvolvimento e participação nas atividades cotidianas,
possibilitando que aquelas que tenham um certo grau de autonomia possam
freqüentar a escola. Para assegurar a continuidade do cuidado no domicílio e evitar
1
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as reinternações, faz-se necessário alta hospitalar planejada e sistematizada,
garantindo um esclarecimento maior, tanto para o paciente quanto para a sua
família(2). Além disso, é importante reorganizar o sistema de saúde para melhor
atender a essa nova clientela emergente, ou seja, crianças dependentes de
tecnologias, buscando redes de apoio na comunidade. No Brasil existem poucas
pesquisas que enfocam o cuidado a essas crianças e a suas famílias e os estudos
disponíveis, mostraram que as famílias não recebem suporte adequado, sendo
necessário utilizar até mesmo de recursos próprios, além de que a única referência
de suporte tem sido o hospital. Sugerem ainda que a rede de assistência em suporte
de reabilitação a essas crianças é insuficiente(3). A enfermagem tem um papel
fundamental no cuidado às crianças dependentes de tecnologia e suas famílias
tendo o compromisso de amparar essas famílias no processo de transição para o
domicilio e posterior acompanhamento. Nesse sentido, o enfermeiro precisa
identificar as fontes de apoio e suporte social disponíveis na comunidade para assim
promover uma assistência articulada e integral a essa população. OBJETIVO:
Caracterizar as instituições de apoio às crianças com necessidades especiais de
saúde do município de Ribeirão Preto-SP em relação aos seguintes indicadores:
localização, tempo de fundação, estrutura física, fontes financeiras, capacidade de
atendimento, periodicidade e horário de atendimento, tipo e enfoque do atendimento,
áreas/especialidades, critérios de seleção e desligamento dos usuários, situação da
demanda atual e articulação com a rede de cuidados em saúde. MÉTODO: Trata-se
de um estudo descritivo e exploratório, com análise de dados qualitativa e
quantitativa. O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética e aprovado sob
o número 239/2011. As instituições de apoio às crianças com necessidades
especiais de saúde do município de Ribeirão Preto-SP foram identificadas a partir do
registro de organizações não governamentais e inscrição das mesmas no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Contamos ainda, com a
estratégia de informantes-chave, onde a partir de um serviço tivemos a indicação de
outros. Após essa identificação prévia foram selecionadas dez instituições para
participar do estudo, sendo elas a Associação de Mielomeningocele e Hidrocefalia;
Cantinho do Céu- Lar dos Excepcionais; Centro de Atividades Educacionais
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Especializadas de Ribeirão Preto- CAEERP; Centro Ann Sullivan do Brasil; Núcleo
Infantil “Dr. Camilo de Matos”; Hospital de Retaguarda Francisco de Assis;
Ambulatório de Assistência Médico Domiciliar- Universidade de Ribeirão Preto;
Centro de Atendimento Odontológico a Pacientes Especiais da Faculdade de
Odontologia da Universidade de São Paulo e por fim dois serviços pertencentes à
Secretária Municipal da Saúde: o Serviço de Assistência Domiciliar- SAD e o Núcleo
de Apoio ao Deficiente Físico-NADEF. Participaram do estudo os sujeitos que
atenderam ao seguinte critério: ser responsável pela instituição há pelo menos um
ano. A coleta de dados foi realizada a partir de entrevista constando de questões
diretivas acerca da localização, tempo de fundação, estrutura física, fontes
financeiras, capacidade de atendimento, periodicidade e horário de atendimento, tipo
e enfoque do atendimento, áreas/especialidades, critérios de seleção e desligamento
dos usuários e situação da demanda atual e para contextualizar de maneira
qualitativa o processo de trabalho dessas instituições elaboramos outras perguntas
versando sobre situações de atendimento e necessidade de encaminhamento para
outros serviços, como se dá a articulação das instituições com a rede de serviços de
saúde, bem como a comunicação entre elas. RESULTADOS: A respeito do tempo de
fundação das instituições, a maioria tem mais de dez anos de existência, variando de
seis a 28 anos. Das dez instituições participantes, sete são consideradas instituições
não governamentais e três estão ligadas ao governo municipal ou estadual. As
instituições não governamentais não possuem espaço físico e imóveis próprios, são
majoritariamente cedidos ou doados. A capacidade de atendimento e o número de
crianças cadastradas são variáveis, no entanto, o número de crianças dependentes
de tecnologia atendidas é reduzido comparado com a capacidade total, por exemplo,
em uma instituição, das 196 pessoas cadastradas somente seis são crianças
dependentes de tecnologia, a exceção ocorre no caso de instituições que atendem
especificamente essa clientela, como o Núcleo Infantil “Dr. Camilo de Matos” e o
Hospital de Retaguarda Francisco de Assis. Os recursos para manutenção das
atividades das instituições não governamentais provêm de recursos próprios e
doações de pessoas jurídicas ou físicas, recebendo algum repasse do governo
municipal no caso de convênios de prestação de serviços. Das instituições
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participantes, oito funcionam no horário comercial, somente o Hospital de
Retaguarda Francisco de Assis e o Cantinho do Céu- Lar dos Excepcionais atendem
de forma contínua, haja vista a característica de serem instituições de abrigo a
crianças com necessidades especiais de saúde. O acesso e acompanhamento são
totalmente gratuitos, somente nas instituições de abrigo que o benefício recebido
pela criança fica para a instituição. O atendimento é multidisciplinar, contemplando
diversas especialidades, como serviço social, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia,
terapia ocupacional, medicina e enfermagem. Sete das instituições atendem somente
usuários procedentes de Ribeirão Preto e três atendem também a região. Quanto à
demanda, três instituições atendem a totalidade da clientela e as demais têm
demanda reprimida. Sobre o processo de trabalho das instituições, os resultados
enfocaram os aspectos relacionados à articulação da rede, interatividade,
cooperação e comunicação entre os serviços. CONCLUSÕES: Identificar as fontes
de apoio e suporte social às crianças com necessidades especiais de saúde colabora
com a promoção da assistência articulada e integral, à medida que permite
compreender como se conforma a rede de cuidados bem como o alcance e as
limitações das instituições de apoio no desempenho de seu papel social.
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PERFIL DE CRIANES INTERNADAS NA UTIP DE UM HOSPITAL
MATERNO INFANTIL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Conceição DS1
Cabral IE2

Introdução: As Crianças com Necessidades Especiais de Saúde (CRIANES)
despontam-se no Brasil, nas últimas décadas, como resultado do avanço
tecnológico nos cuidados pediátrico e neonatal. A literatura internacional
denominou a realidade emergente desse grupo de crianças como Children With
Special Health Care Needs (CSHCN). As CRIANES ou CSHCN são aquelas que
apresentam condições especiais de saúde, com demandas de cuidados
contínuos, sejam eles de natureza temporária ou permanente e que necessitam
de serviços de saúde e sociais para além dos requeridos por outras crianças em
geral¹. Estudos brasileiros desenvolvidos pelo grupo de pesquisa do Núcleo de
Pesquisa de Enfermagem em Saúde da Criança (NUPESC - EEAN/UFRJ)
classificaram as CRIANES de acordo com a demanda de cuidados que elas
apresentam em: medicamentoso, tecnológico, desenvolvimento e habitual
modificado. O cuidado medicamentoso está relacionado à terapia medicamentosa
e diz respeito à administração de medicamentos prescritos para o uso no
domicílio. O cuidado tecnológico destina-se a criança dependente de tecnologia
para sobreviver. O cuidado de desenvolvimento abrange o grupo de crianças com
disfunção neuromuscular, que necessitam de acompanhamento psicomotor. E por
fim os cuidados habituais modificados, correspondem ao conjunto de práticas
implementadas nas atividades de vida diária da criança associada ao processo de
cuidar como, por exemplo, medidas anti-refluxo, higiene pessoal, alimentação,
troca de roupas, entre outros². Um estudo realizado no ano de 2007 em um
hospital universitário no sul do Brasil teve como objetivo analisar e discutir a
dimensão do cuidado físico às crianças com necessidades especiais de saúde. A
1
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maioria das crianças, segundo o estudo, possuía mais de um diagnóstico (inicial
ou atual) associado às necessidades especiais de saúde (NES), o que apontava
para uma complexidade diagnóstica crescente, na trajetória de vida dessas
crianças. De acordo com as autoras, todas as crianças do estudo em questão
apresentaram no domicílio os quatro tipos de demandas de cuidados:
medicamentoso, tecnológico, habitual modificado e de desenvolvimento, que
exigiram das cuidadoras domínio de saberes e práticas que não pertenciam ao
seu cotidiano de cuidado com outros filhos que não são CRIANES. As crianças
que reúne todas as demandas de cuidado, as autoras denominaram como
crianças com demandas de cuidados mistos³. A literatura internacional tem
denominado essas crianças como aquelas que possuem necessidades especiais
de cuidados complexos e contínuos, multidependências, problemas cognitivos
e/ou de desenvolvimento, e são assistidas pelos seus familiares no domicílio4,5.
O estudo enfoca o perfil das crianças com necessidades especiais de saúde
internadas na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) de um hospital
materno infantil da rede pública do município do Rio de Janeiro, no período de
janeiro a dezembro de 2009. Objetivos: identificar as crianças com necessidades
especiais de saúde internadas na UTIP e descrever as características dessas
crianças. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório de natureza
quantitativa, realizado na unidade de terapia intensiva pediátrica do referido
hospital. Essa unidade dispõe de 06 leitos e admite crianças de 29 dias a 18 anos
de idade. A coleta de dados foi realizada no livro de Admissão e Alta e no Livro de
Ordens e Ocorrências da unidade, mediante carta de autorização da Chefia de
Enfermagem. O critério de inclusão para identificar as CRIANES no universo de
crianças internadas nesta unidade, foi que as crianças deveriam ter um período
de internação igual ou superior a sete dias e mais de uma internação. Os dados
foram organizados em uma planilha no Excel que contêm as seguintes
informações: identificação da criança (código), registro, data de nascimento, data
de admissão, procedência, diagnóstico médico, inicial e final, organizados por
sistemas, óbito, transferência e retorno da instituição, data de saída da UTIP,
destino, número de dias internados na UTIP. Resultados: Com base nos
documentos e de acordo com o critério de inclusão, foram identificadas 13
crianças com necessidades especiais de saúde no universo de crianças
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internadas na terapia intensiva pediátrica e 189 internações, tendo em vista que
houve também um número de reinternações freqüentes. Nessa unidade, 61,5%
das CRIANES eram do sexo feminino e 38,5% do sexo masculino. Das crianças
com necessidades especiais de saúde internadas na terapia intensiva pediátrica,
houve predominância para os lactentes que correspondem as crianças que tem
idade entre 29 dias a 1 ano, 11meses e 29 dias (92,3%) e pré-escolar que
corresponde as crianças na faixa etária de 2 anos de idade completos a crianças
com 5 anos, 11 meses e 29 dias (7,7%). Em relação ao número de reinternações,
verificou-se que, 76,9% das CRIANES reinternaram pelo menos duas vezes
nessa unidade, 15,4% reinternaram três vezes e 7,7% reinternaram cinco vezes.
Verificou-se que, em 34% das internações, as CRIANES procediam do centro
cirúrgico, 24% da unidade semi-intensiva e de outras unidades de saúde, 18% do
ambulatório e da enfermaria de pediatria, 16% do setor de Doença Infecciosa e
Parasitária (DIP) e 8% da residência. Em relação às demandas de cuidados
observou-se que 45% das CRIANES apresentavam demanda de cuidado
medicamentoso, 40% reuniam as quatro demanda de cuidados (desenvolvimento,
tecnológico, medicamentoso e habitual modificado) e 15% reuniam as três
demandas de cuidados que incluíam a demanda de desenvolvimento,
medicamentoso e habitual modificado. Verificou-se que 69,2% das CRIANES
tinham como doença de base a doença congênita e 30,4% a doença adquirida.
Os principais diagnósticos médicos de internação foram: pós-operatório para
correção de doença genética, tais como: atresia de esôfago com fístula traqueoesofágica distal, atresia de coanas associada à atresia de esôfago e a hidrocefalia
e síndrome de Pierre-Robim (42%), pneumonia (38%), cardiopatia congênita
(8%), pós-operatório para retirada de tumor cerebral (4%), pós-operatório de
decorticação pulmonar (4%) e meningite bacteriana (4%). Em relação ao tempo
de permanência na unidade e considerando que as crianças com necessidades
especiais de saúde tiveram mais de uma internação, observou-se que a criança
com doença de base genética, teve o maior período de internação ficando 142
dias internada na UTIP. Observou-se que, quando apresentava melhora do
quadro clínico, as CRIANES em 70% das internações foram transferidas para a
unidade semi-intensiva, em 15% foram transferidas para o setor de DIP, em 8%
foram transferidas para a enfermaria de cirurgia pediátrica, em 5% foram
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transferidas para outra Instituição e em apenas 2% das internações, as CRIANES
tiveram alta da UTIP direto para casa. Conclusões: Embora a terapia intensiva
tenha contribuído com a redução da morbi-mortalidade infantil, causou um grande
impacto sobre a qualidade de vida daqueles que sobreviveram, gerando dentre
outros, crianças com necessidades especiais de saúde. Essas NES ocorrem em
virtude do número de dias que permanecem internadas, do tipo e quantidade de
diagnósticos que se somam ao de base e aos procedimentos que podem ser
invasivos ou não, a que elas são submetidas para reverter o quadro de morbidade
que se encontram³. O hospital por ser referência para diversas doenças,
principalmente as genéticas, apresenta um perfil de crianças com doenças
clinicamente complexas, que requerem cuidados contínuos, tais como atresia de
esôfago, atresia de coanas e síndrome de Pierre-Robim. Dentre as CRIANES
internadas na terapia intensiva pediátrica houve predominância do sexo feminino.
As

CRIANES

que

apresentam

doenças

genéticas

que

são

corrigidas

cirurgicamente precisam passar o pós-operatório imediato na UTIP devido sua
gravidade e complexidade clínica, permanecendo nessa unidade por um longo
período. A esse fato pode ser atribuído o tempo de permanência de uma criança
com necessidade especial de saúde por 142 dias internadas na terapia intensiva
pediátrica.
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PERFIL DOS PACIENTES QUE REALIZARAM TRANSFUSÃO
SANGUÍNEA: ESTUDO EM UM HOSPITAL PEDIÁTRICO.

Teixeira SCM1, Souza ENV2, Souza ECR3, Guimarães MSF4, Silva EF5.

INTRODUÇÃO: As transfusões de hemocomponentes em pediatria trazem em si
riscos, sejam imediatos ou tardios, ás vezes mortais. Tais riscos estão
relacionados à segurança e à qualidade do sangue e hemocompenentes desde a
captação de doadores até a sua administração ao paciente, bem como aos
potenciais incidentes transfusionais. As indicações básicas para transfusões são
restaurar ou manter a capacidade de transporte de oxigênio, o volume sanguíneo
e a hemostasia. A transfusão de hemocomponentes em pediatria pode ser
concentrado de hemácias, plaquetas, plasma fresco congelado, crioprecipitado e
concentrado de granulócitos. A sua utilização implica a existência de um Serviço
de Hemovigilância que constitui o sistema de avaliação e alerta que se ocupa da
cadeia transfusional visando ampliar e aprimorar a segurança nas transfusões
sanguíneas. Suas ações incluem o monitoramento das práticas hemoterápicas, a
construção e implementação de estratégias para prevenir o aparecimento ou
recorrência de reações adversas, bem como disseminação de informações úteis
em relação ao processo transfusional para os profissionais do serviço de saúde.
O Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED) é uma
instituição universitária de natureza pública que compõe o Complexo Hospitalar
de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizado na cidade
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de Natal/RN, oferecendo atendimento ambulatorial e hospitalar à população
infanto-juvenil usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse hospital, as
hemotransfusões realizadas utilizam hemocomponentes produzidos em um
serviço fornecedor. Sentindo a necessidade do desenvolvimento de atividades de
monitoramento da prática hemoterápica nesse serviço foi implantado o Comitê
Transfusional Multidisciplinar no ano de 2007, sendo composto por profissionais
enfermeiros, farmacêutico e médico hematologista. OBJETIVO: o estudo tem
como objetivo identificar o perfil dos pacientes que são transfundidos na clínica
médica de um hospital pediátrico de ensino durante o ano de 2010.
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e o método
adotado foi a pesquisa documental, uma vez que a investigação foi realizada com
base nos prontuários dos pacientes e nos registros do serviço de hemovigilância
de uma instituição hospitalar. Tais registros consistiram nas Fichas de Notificação
de Reações Transfusionais, padronizadas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), a qual é utilizada na referida instituição hospitalar sendo
preenchida

para

todos

os

pacientes

que

recebem

a

hemotransfusão,

independentemente de ter apresentado reação adversa ou não. Nos casos em
que são observados efeitos indesejáveis decorrentes da transfusão de
hemocomponentes, as lacunas deixadas em branco nas Fichas de Notificação
são preenchidas com as informações referentes a tais efeitos e a notificação é
enviada ao serviço fornecedor de hemocomponentes. O local de pesquisa foi o
Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra (HOSPED) e a
população foi composta pela totalidade de crianças e adolescentes que
realizaram transfusão de hemocomponentes durante o internamento entre o
período de janeiro a dezembro de 2010. Os dados levantados a partir das fontes
documentais foram tabulados na planilha do Excel e aglutinados em categorias,
organizado-os mediante estatística descritiva. RESULTADOS: Como resultado,
constatou-se a realização de 61 transfusões sanguíneas em 35 pacientes.
Considerando que no ano de 2010 no HOSPED houve 1.146 internações na
clínica médica, o total de pacientes transfundidos corresponde a 3%. Embora se
observe um número relativamente baixo de transfusões no período de um ano,
deve-se considerar que o local de pesquisa tratava-se um hospital de pequeno
porte, com apenas 50 leitos disponíveis para internamento. Verificou-se, ainda,
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que 25 pacientes (71,4%) realizaram apenas 01 transfusão sanguínea, 05
(14,2%) realizaram 02 transfusões sanguíneas, 02 (5,7%) receberam 05
transfusões sanguíneas, 01 (2,8%) realizou 04 transfusões, 01 (2,8%) recebeu 11
transfusões e 01 realizou 14 transfusões sanguíneas o que representou 2,8%. Em
relação ao hemocomponente utilizado, 67,2% constituíram transfusões de
concentrado de hemácias, seguida de 10 transfusões de plaquetas representando
16,3%, 07 transfusão de plasma fresco congelado (11,4%) e 03 transfusões de
crioprecipitados que corresponde a 4,9%. Não foram realizadas transfusões com
granulócitos e sangue total. Na história de transfusões prévias, observou-se que
18 pacientes (51,4%) não haviam realizado transfusão, 11 pacientes (31,4%)
tinham realizados até 05 transfusões, 03 pacientes (8,5%) tinham recebido de 5 à
10 transfusões de hemocomponentes, 02 pacientes (5,7%) apresentavam no seu
histórico mais de 20 transfusões e 01 paciente havia feito entre 10 a 20
transfusões de hemocomponentes, equivalendo a 2,8%. As indicações de
transfusão ainda são alvos de debates e, particularmente em pediatria, os estudos
controlados para guiar tal prática permanecem limitados. Atualmente, as
orientações são baseadas em opiniões de especialistas, na prática de rotina e na
adaptação das evidências científicas disponíveis para adultos. No tocante a idade,
observou-se que a maioria dos pacientes transfundidos era menor de 01 ano
equivalendo a 13 pacientes (37,1%), seguida da faixa etária de 05 a 09 anos com
11 pacientes (31,4%), 07 pacientes era crianças com idade entre 1 a 4 anos
equivalendo a 20%, 03 pacientes na faixa etária de 10 – 14 anos correspondendo
a 8,5% e, somente 01 criança da faixa etária de 15 – 20 anos equivalendo a 2,8%.
Tais dados são compatíveis com outros estudos os quais relatam que as crianças
mais novas constituem o grupo etário mais hemotransfundido, principalmente
lactentes abaixo de 4 meses, uma vez que possuem volume sanguíneo total mais
baixo, o que pode fazer com que eventuais perdas tenham maior significado
clínico. Com relação ao sexo, houve predominância do sexo masculino com 24
crianças (68,5%) e o sexo feminino com 11 crianças correspondendo a 31,5%.
Não se observou nenhuma notificação e/ou registro no prontuário de efeitos
adversos decorrentes da transfusão, dado que merece uma investigação profunda
de como vem sendo realizado o processo de hemotransfusão na instituição
hospitalar. Pode-se presumir que os profissionais atuantes na assistência à

2343

criança hospitalizada não tenha conhecimentos sobre os riscos inerentes a prática
hemoterápica e/ou não esteja suficientemente capacitado a reconhecer os seus
efeitos indesejáveis, atribuindo tais efeitos às patologias ou piora das condições
clínicas do paciente. Por outro lado, as normas preconizadas de segurança
transfusional podem ter sido tão rigorosamente seguidas, a ponto de minimizar o
potencial de incidentes transfusionais, aliado a garantia de qualidade e segurança
do sangue e hemocomponentes provenientes do serviço fornecedor. Nesse caso,
o Comitê Transfusional Multidisciplinar também pode ter uma contribuição
importante para a prevenção do aparecimento das reações transfusionais através
do desenvolvimento e disseminação, para a equipe assistencial, de medidas
estratégicas e informações que busquem a promoção do melhor uso de
hemocomponentes neste serviço de saúde. Vale salientar, ainda, a observação
do

adequado

preenchimento

das

Fichas

de

Notificação

de

Reações

Transfusionais, contendo todos os dados solicitados por esse instrumento,
embora não se tenha a certeza de que realmente não houveram reações
adversas durante e após as transfusões. CONCLUSÃO: De acordo com este
estudo, pode-se afirmar que os profissionais da instituição hospitalar em questão
mostraram-se, de forma indireta, sensibilizados quanto à importância da
notificação de eventos adversos da hemotransfusão, uma vez que as fichas de
notificação foram preenchidas de maneira satisfatória para todos as crianças que
receberam transfunsão sanguínea, conforme a rotina do hospital. No entanto,
revela-se a necessidade de uma avaliação criteriosa do conhecimento desses
profissionais acerca do ato transfunsional, seus riscos e medidas de prevenção de
reações adversas. Nesse contexto, a atuação do Comitê Transfusional
Multidisplinar é de extrema relevância no sentindo de promover políticas internas
de redução de risco através da disseminação de informações para o
aperfeiçoamento do processo hemoterápico e para o reconhecimento dos
incidentes transfusionais visando à segurança da criança hemotransfundida. O
registro dos dados do serviço de hemovigilância mostram-se relevantes também
para a construção de indicadores específicos, que, quando analisados ao longo
do tempo, podem manifestar tendências da prática hemoterápica em um
determinado serviço. A equipe de enfermagem, em particular, tem um papel
fundamental no processo de identificação, investigação e confirmação das
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reações transfusionais, uma vez que esses profissionais estão diretamente
envolvidos com o cuidado contínuo da criança que receberá a transfusão.
Portanto, é necessário que esta equipe além de estar bem informada quantos as
técnicas corretas de ato transfusional, conheça os sinais e sintomas dos efeitos
adversos da transfusão para que possa reconhecê-los precocemente e prestar
atendimento oportuno e eficaz. A partir da realização deste estudo, percebe-se o
quanto é imprescindível o estímulo ao desenvolvimento de novos estudos sobre a
prática hemoterápica em pediatria em razão da escassez de pesquisas nesta área
e, consequentemente, da falta de evidências satisfatórias que apresentem
parâmetros clínicos confiáveis a serem considerados na indicação do uso de
hemocomponentes.
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PERFIL DOS RECÉM- NASCIDOS SUBMETIDOS Á PUNÇÃO DE
CATETER PERCUTÂNEO DE INSERÇÃO PERIFÉRICA EM UTI
NEONATAL.
1

Frota VAF, , 2 RABELO,MZS, 3Rocha OSR

Introdução: A prematuridade (todo aquele que nasce com idade gestacional
inferior a 37 semanas - OMS) é uma das principais causas de internação nas
unidades de terapia intensiva neonatal. A sobrevida do RN de alto risco, em
particular do prematuro, está relacionada tanto à idade gestacional quanto ao
peso de nascimento e tem sido cada vez mais comum devido aos avanços da
medicina. Estes fatores são considerados predisponentes para as infecções
hospitalares, uma vez que o baixo peso está intimamente ligado à prematuridade,
e consequentemente à imaturidade dos órgãos e sistemas. Por essa razão, o
atendimento prestado ao recém-nascido prematuro deve começar logo após o
nascimento, com continuidade na UTIN, pois o prognóstico satisfatório está
interligado com a qualidade do cuidado oferecido pela equipe multiprofissional do
setor. O cateter central de inserção periférica (PICC) cada vez mais tem sido
utilizado no cuidado de pacientes em estado crítico nas unidades de terapia
intensiva neonatal, particularmente, os recém-nascidos pré-termos de muito baixo
peso quando serão submetidos à NPT (nutrição parenteral total) e/ou à
antibioticoterapia maior que sete dias. A escolha de um acesso venoso central no
RN oferece algumas vantagens como: possibilidade de infusão de soluções de
alta densidade calórica; proporciona uma via constante para infusão de fluidos e
medicações; reduz o estímulo doloroso causado pelas punções periféricas e
diminui a probabilidade de infecção por punções frequentes. O PICC permite
manter o acesso venoso por período prolongado e infundir medicamentos,
soluções hipertônicas e nutrição parenteral total (NPT) em veias centrais de forma
segura. Para assisti-los com qualidade é necessária uma unidade com uma
equipe multiprofissional capacitada, equipamentos e medicamentos que irão
ajudar na maturação orgânica / no ganho de peso e, portanto, na sua
Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém – nascido, criança, adolescente e família nos
diversos ambientes e contextos.
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recuperação. Objetivo: Conhecer o perfil dos recém - nascidos submetidos à
passagem de cateter central de inserção periférica (PICC). Metodologia:
Desenvolveu-se um estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa
extraído dos livros de registro dos PICC’s existentes no centro de neonatologia,
portanto, utilizando dados retrospectivos A pesquisa foi realizada na UTI Neonatal
do Hospital Terciário da Rede Pública Estadual do Ceará, no município de
Fortaleza referência em atendimento neonatal da região. A população foi
constituída de todos os RN’s admitidos na unidade de terapia intensiva neonatal
(unidades 1 e 2), totalizando 1311 recém- nascidos. A amostra foi constituída de
todos os registros de enfermagem relacionados ao PICC (livro de ocorrências da
enfermagem e de registro da inserção de PICC´s), referentes ao período de
janeiro de 2010 a fevereiro de 2011 totalizando 189 cateteres inseridos. A coleta
dos dados foi realizada no período de junho e julho de 2011, na Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal. Os dados foram processados e analisados utilizandose o EXCEL, para a elaboração de gráficos e o programa estatístico, Predictive
Analitics Software for Windows, versão 17.0.

Os resultados foram discutidos de

acordo análise qualitativa e descritiva através das referências bibliográficas
existentes e de acordo com as que contemplam as temáticas dos objetivos e do
indicador analisado (inserção de PICC). O estudo respeitou todos os preceitos
éticos da condição humana e se propôs a cumprir os requisitos de autonomia, de
não-maleficência, de justiça e de eqüidade, dentre as outras exigências explícitas
na resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: Ao
analisarmos a amostra encontramos que 14.4% dos RN’s admitidos passaram
pelo processo de inserção do PICC. A maioria dos recém-nascidos indicados para
uso do cateter era do sexo masculino (54.5%), a maior parte dos RN’s que foram
cateterizados eram prematuros (61%), prematuros extremos (24%), a termo
(14%) e nenhum pós-termo. Sendo em menor parte de RN a termo (14%) e
nenhum pós-termo. Quanto ao peso ao nascer, a maioria dos RN’s com o cateter
PICC é de peso inferior a 1500g, totalizando 123 RN’s. São esses que,
provavelmente, irão precisar de um maior tempo de internação e, portanto, de
uma terapia medicamentosa prolongada e de NPT. Com exceção de apenas sete
recém- nascidos o PICC foi inserido para início de nutrição parenteral total – NPT.
Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém – nascido, criança, adolescente e família nos
diversos ambientes e contextos.
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Conclusão: Com esse estudo podemos perceber que ainda é pouca a
quantidade de recém- nascidos que são beneficiados pela tecnologia do PICC,
apenas 14,4% de todos os recém- nascidos que foram admitidos na UTIN,
entretanto há coerência nos critérios de escolha para o uso deste dispositivo que
foram na grande maioria de prematuros e prematuros extremos, que requerem
um tempo maior de internação, uso de drogas diversas e NPT. Entretanto é
necessário uma reflexão acerca da necessidade da ampliação dos números de
pacientes a utilizarem o PICC, uma vez que seu uso indica uma preocupação com
a qualidade da assistência prestada a esta população. O fato de termos como
minoria na amostra os recém- nascidos de termo, não significa que estes não
necessitam do uso do PICC, uma vez que na instituição pesquisada, muitas
vezes, estes recém- nascidos podem corresponder a pacientes com máformações congênitas, anoxiados graves e portadores de infecções neonatais
e,que muitas vezes, podem demorar um longo tempo na unidade e necessitarem
da inserção do PICC. Portanto, sugere- se um estudo posterior acerca do uso do
protocolo de inserção do PICC na referida instituição, bem como avaliar o perfil
dos profissionais que os inserem e o seu conhecimento acerca do assunto.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CRIANÇAS EXPOSTA AO RISCO DO HIV- 1,
ATENDIDAS EM UMA UNIDADE DE REFERÊNCIA BELÉM-PARÁ.
PAMPLONA MCCA1
SERRÃO JM2
PAMPLONA RCA3
CORDEIRO EC4
CARVALHO, AC 5
INTRODUÇÃO: No Brasil, observa-se que o crescimento da epidemia da AIDS
atinge os indivíduos, suas famílias e conseqüentemente as comunidades, o que
gera grande impacto social. Os dados epidemiológicos mostram que o número de
portadores do HIV cresceu significativamente em um pequeno espaço de tempo,
sendo o alvo maior os heterossexuais, repercutindo, dessa forma, no aumento da
incidência da transmissão do HIV-1 entre as mulheres. Com o aumento do HIV-1
nesse grupo, as crianças passam a ser alvo da infecção, principalmente no que
diz respeito à transmissão vertical, aumentando vertiginosamente entre esse
grupo. No entanto, o país vem utilizando estratégias para diminuir a transmissão
vertical, o que vem diminuindo a exposição da criança a infecção pelo HIV-1,
quando realizada adequadamente pelos serviços de saúde. OBJETIVOS: O
presente estudo tem como objetivo traçar o perfil epidemiológico de crianças
exposta ao risco do HIV-1, assim como descrever as variáveis epidemiológicas de
mães das crianças portadoras do HIV-1 durante o período gestacional e
descrever a história pré, peri e pós natal de crianças nascidas de mães
portadoras de HIV-1. METODOLOGIA: O tipo de estudo é Descritivo com
abordagem quantitativa, sendo o cenário da pesquisa, a UREMIA (Unidade de
1

Profª Mestra Assistente IV, doutoranda da Universidade do Estado do Pará (UEPA)..

2

Profª Especialista Auxiliar IV da (UEPA).

3

Acadêmica do 3º ano curso de psicologia da Universidade Federal do Pará.

4

Acadêmica do 4º ano curso de enfermagem da (UEPA)

5

Acadêmica do 4º ano curso de enfermagem da (UEPA)
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Referência especializada Materno Infantil e Adolescência - Programa Pediatria
DIPE) local aonde são atendidas crianças exposta ao risco do Hiv-1. A amostra
refere-se a 67 crianças inscritas no serviço para início do controle de sua
exposição no período de novembro de 2010 a fevereiro de 2011, onde foi traçado
o perfil destas crianças. A coleta de dados foram realizadas a partir de entrevistas
realizadas com mães de crianças contendo antecedentes pré e peri e pós natal
permitindo desta forma a sua caracterização.Alguns dados foram consultados
junto aos prontuários, quando necessário.Foi dado o tratamento estatístico as
informações a partir do programa SPSS. O presente estudo obedeceu as
Resoluções 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) tendo sido
submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos do
Curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará, fazendo parte da
minha tese de doutoramento em andamento. O responsável legal das crianças foi
informado acerca dos objetivos do projeto de forma detalhada e, após o aceite em
participar do estudo, assinou o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido.
RESULTADOS:

Das

crianças

expostas

ao

risco

do

Hiv-1

44,78%(30)

corresponde ao sexo masculino e 55,22%(37) ao sexo feminino, sendo
procedente da capital e região metropolitana de Belém, 28,36% (19) e 71,64%
(48) do interior do estado, este contingente maior deve-se ausência deste serviço
de saúde nestes locais o que mobiliza o deslocamento da população para busca
de tratamento. Em relação às variáveis epidemiológicas sociais das mães, a
grande maioria 46.27% (31) possui ensino fundamental incompleto, 11,94%(8)
possui ensino fundamental completo,19,40% (13) possui ensino médio completo e
19,40% (13) o ensino médio incompleto.Quanto a renda familiar, 61,20%(41) das
mães recebem menos de um salário mínimo, sendo 29,80%(20) recebem de um
a três salários e um percentual menor recebem 9%(6) mais de três
salários.Quanto a história pré – natal das crianças, 97,01% (65) de suas mães
foram acompanhadas no serviço pré – natal, no entanto destas, somente 43%
(28) tiveram acima de seis consultas, as demais corresponde a 57%(37) de mães
que tiveram menos de seis consultas durante o pré- natal. O mínimo preconizado
pelo programa de Humanização Pré – natal e nascimento são de seis consultas,
sendo uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro
trimestre1. Quanto a descoberta da soropositividade materna 43,28 %(29)
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descobriram antes da gravidez, sendo um número maior de 46,27% (31) que
descobriram durante a gravidez, dado este rastreado pela sorologia para HIV-1 e
2, exame preconizado no protocolo de assistência pré – natal instituído pelo
Ministério da Saúde.Na descoberta as mães relataram que foram surpreendidas
após

o

resultado

do

teste

sobre

a

sua

soropositividade,

não

tendo

aconselhamento propriamente dito sobre o mesmo, sendo o exame solicitado
junto com os demais outros exames solicitados no pré – natal . A descoberta no
parto se deu em torno de 10,45 % (7).Das 65 gestantes que realizaram o pré natal 83,08% (54) realizaram terapia anti retroviral na gestação e 16,92% (11) não
realizaram. O objetivo de reduzir a transmissão vertical faz com que toda gestante
infectada pelo HIV -1 seja medicada com antiretroviral (ARV) independente de
seu estado imunológico2 . Quanto aos dados natais, a maioria de nossas crianças
nasceram de parto cesárea eletiva o que corresponde a 64,18%(43) sendo que
28.36%(19) nasceram de cesárea após trabalho de parto e 7,46% (5) nasceram
de parto normal. A via de parto eleito será determinado pelo médico que
acompanha a gestante seguindo algumas recomendações estabelecidas para a
definição do tipo de parto a ser realizado. Das 67 (100%) crianças todas
receberam terapia antiretroviral neonatal. Quanto o uso do aleitamento materno
após o nascimento 96% (64) não foram amamentadas, sendo que 4% (3) foram
amamentadas, apesar de que depois suspenderam amamentação. Estudos já
realizados discutem que o aleitamento materno representa risco adicional de 7 a
22% de transmissão do HIV-1 3. CONCLUSÃO: O perfil epidemiológico de
crianças expostas ao risco do Hiv-1 atendidas no Programa da Pediatria Doenças
Infecciosas e Parasitárias da Unidade de Referência Materno Infantil e
Adolescência, são na sua maioria crianças oriundas do interior do estado.Porém,
a disseminação da epidemia dos grandes centros urbanos para áreas interioranas
vem acontecendo pelas mudanças econômicas que o país vem acompanhando.4.
As crianças são filhos de mães pobres, concentrando uma renda familiar menor
de um salário mínimo e algumas até três salários. O percentual do nível de
escolaridade maior foi às mães com ensino fundamental incompleto o que as
expõe a contrair determinadas doenças dificultadas pela impossibilidade do auto
cuidado no que diz respeito a sua prevenção 5. Existe uma relação bem próxima
do baixo nível de escolaridade com a renda familiar das mães destas crianças,
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sendo o que talvez possa justificar subempregos que estas mães têm e como
conseqüência salários irrisórios, devido à baixa escolaridade. Mães em torno de
43,28 % (29) já conheciam sua soropositividade antes desta gravidez, já tendo
após a descoberta de um a três filhos no máximo. A situação revelada sobre a
descoberta da soropositividade das mães neste estudo reforça necessidade do
aconselhamento pré- teste a todas as gestantes durante o pré- natal tornando
ciente a mesma sobre qual exame está realizando, e não apenas sua solicitação
sem orientação, afim de que em qualquer resultado positivo não seja
surpreendida por não saber sequer de sua solicitação. Observa-se que medidas
profiláticas para reduzir a transmissão vertical das crianças deste estudo foram
realizadas, como a quimioprofilaxia aos 100% (67) dos recém – nascidos e as
gestantes, sendo somente 83,08%(54). Os esforços devem ser concentrados para
melhorar a qualidade da assistência pré – natal, pois só assim serão possíveis
intervenções precoces, pois uma atenção pré – natal de qualidade e humanizada
é fundamental para o binômio mãe e filho. Apesar de no Brasil vir ocorrendo
aumento no número de consultas de pré – natal este indicador na nossa região
ainda continua sendo baixo. Um percentual significativo de 57%(37) das mães de
crianças com números de consultas inferior a seis.Nossos serviços de saúde
precisam dispor de uma rede organizada para atenção obstétrica, porém para
isso faz- se necessário provisão de recursos necessários, profissionais
qualificados e infra-estrutura adequada da rede primária de serviço no que diz
respeito a atenção pré- natal. O esforço precisa ser coletivo onde a atenção deva
inserir ações de promoção e prevenção da saúde da gestante, além de
diagnóstico e tratamento os problemas que possam vir a ocorrer no período
gestacional.
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO CÂNCER INFANTO-JUVENIL EM
UNIDADES ONCOLÓGICAS DE ALAGOAS
Autores
ROMÃO GMS, SILVA ALF, LISBOA CB.
Resumo
O câncer infantil é um grupo específico quando comparado ao câncer no adulto,
pois afeta as células do sistema sangüíneo e os tecidos de sustentação, enquanto
no adulto, afeta principalmente as células do epitélio. (DINIZ et. al. 2005) Segundo
o Ministério da saúde (2009), o câncer infanto-juvenil apresenta características
diferenciadas do câncer no adulto, principalmente no que diz respeito ao aspecto
clínico. Nessa faixa etária os tumores têm menores períodos de latência,
crescendo em geral rapidamente e são mais invasivos, em compensação
respondem melhor ao tratamento e tem um prognóstico considerado positivo. O
diagnóstico deve ser feito em fases iniciais para que o tratamento seja menos
agressivo, devido à menor carga de doença, com maiores possibilidades de cura
e menores seqüelas. Para a obtenção de altas taxas de cura são necessários,
também, cuidado médico, diagnóstico correto, referência a um centro de
tratamento e acesso a toda terapia prescrita. (INCA, 2009) A leucemia é o tipo de
câncer infantil mais comum em menores de 15 anos na maioria das populações.
Seguida pelos tumores do sistema nervoso central e linfomas (sistema linfático),
tumor de Wilms (tipo de tumor renal) osteossarcoma (tumor ósseo) e sarcoma.
(DINIZ et. al. 2005) Por muitos anos o câncer infantil foi considerado uma doença
aguda e de evolução fatal, atualmente 2/3 dos cânceres infantis são considerados
curáveis e a doença passou a ser vista como crônica devido a avanços no
diagnóstico precoce e preciso e a terapêutica adequada. (CAGNIN et. al. 2004)
Atualmente há um aumento dos casos de câncer infantil, segundo dados do INCA
(2008), são estimados mais de 9000 casos novos de câncer infanto-juvenil por
ano no Brasil e o câncer já representa a segunda causa de mortalidade
proporcional entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, para todas as regiões.
Diante do exposto, este trabalho teve por objetivo caracterizar o perfil
epidemiológico do câncer infanto-juvenil, identificando os tipos de câncer, sexo,
faixa etária mais afetada e óbitos em pacientes atendidos por unidades de
oncologia de Alagoas. Trata-se de uma pesquisa do tipo descritivo, exploratório,

2356

com abordagem quantitativa, realizada em 6 unidades, no período de janeiro de
2005 a dezembro de 2010. Teve como critérios de inclusão: todos os pacientes
admitidos no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2010, pacientes com
idade inferior a 19 anos, que estejam em tratamento ou já tenham concluído.
Foram excluídos da pesquisa todos os pacientes com idade igual ou superior a 19
anos, pacientes que abandonaram o tratamento ou aqueles que tiveram seus
prontuários extraviados. A coleta de dados foi realizada através de um formulário
próprio, contendo as seguintes variáveis: unidade em que foi realizado o
atendimento, a idade, sexo, procedência, co-morbidades, tipo de câncer, método
que foi diagnosticada a doença, data desse diagnóstico e status do tratamento.
Foram pesquisados 176 prontuários de pacientes admitidos, sendo 83 (47,15%)
pacientes do sexo feminino e 93 (52,84%) do sexo masculino. A idade das
crianças variou de 0 a 18 anos (média 7,8 anos, desvio padrão ± 5,42 anos e
mediana 6 anos). A incidência de câncer mostrou-se maior no sexo masculino,
dentre as neoplasias encontradas. Os tipos de câncer infanto-juvenil encontrados
em maiores quantidades foram a Leucemia Linfocítica Aguda – LLA, seguida pelo
linfoma não hodgkin e pelo retinoblastoma. O maior percentual de óbitos (47,05%)
foi encontrado em pacientes com Leucemia Linfocítica Aguda – LLA, o tipo de
câncer mais freqüente. Observou-se, que 162 (84, 1%) dos pacientes foram
tratados em unidades que atendem através do Sistema Único de Saúde – SUS
(Afra Barbosa, CACON e o Centro de Oncologia do Hospital do Açúcar), fato que
também pode ser associado à maior facilidade de acesso da população carente
aos tratamentos disponíveis por meio do Sistema Nacional de Saúde (SUS), já
citado anteriormente por DINIZ, et. al. (2005). Há uma escassez de registros mais
específicos para os casos de óbitos nos prontuários observados, não sendo
possível distinguir se os óbitos estão relacionados ao próprio câncer ou ao
tratamento. O desenvolvimento dessa pesquisa proporcionou estabelecer o perfil
epidemiológico do câncer infanto-juvenil no estado de Alagoas, observando-se
que houve um número expressivo de casos e um aumento gradativo durante os
anos de 2005 a 2010. Os pacientes portadores de LLA (Leucemia Linfóide Aguda)
tiveram a maior mortalidade, entretanto a LMA (Leucemia Mielóide Aguda) foi a
mais letal, onde os poucos casos encontrados evoluíram ao óbito. A opção
terapêutica mais utilizada foi à quimioterapia, visto que em alguns casos foi
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realizada cirurgia associada à quimioterapia. Observou-se uma escassez de
informações nos prontuários analisados, o que dificultou a coleta de dados,
levando a crer que os mesmos apresentam deficiência em sua formulação e que
os profissionais atuantes não estão conscientes da importância dos registros.
Contudo, propõe-se uma reformulação dos impressos utilizados pelos serviços de
oncologia, tal como a capacitação dos profissionais diante das dificuldades
encontradas. Acreditamos que esta pesquisa contribuirá para ampliar as
informações sobre o status do câncer infanto-juvenil e o fornecimento de dados
atualizados para o estudo e acompanhamento desta problemática, pois, através
dos mesmos pode-se estabelecer prioridades na prevenção, no planejamento e
no gerenciamento dos serviços de saúde. REFERÊNCIAS: MINISTÉRIO DA
SAÚDE. Instituto Nacional de Câncer. Estimativa 2010: incidência de câncer no
Brasil. Rio de Janeiro: 2009; INCA - Instituto Nacional de Câncer (Brasil).
Coordenação de Prevenção e Vigilância de Câncer. Câncer da criança e
adolescente no Brasil: dados dos registros de base populacional e de mortalidade.
/ Instituto Nacional de Câncer. – Rio de Janeiro: INCA, 2008. Disponível em: .
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PERFIL NUTRICIONAL DE CRIANÇAS QUE FAZEM PUERICULTURA,
POR MEIO DE MÉTODOS ANTROPOMÉTRICOS

Mendonça TAA1; Felix TA2; Silva AK3; Silva RCC4; Machado MMT5.1

INTRODUÇÃO: A criança de um modo geral é mais suscetível aos agravos nos
primeiros anos de vida, em especial as de 0 a 2 anos, que são influenciadas por
situações de risco determinadas pelas condições de vida e de nutrição. A avaliação
nutricional é a determinação do estado nutricional ou de saúde dos indivíduos ou
grupo, sendo o primeiro passo no tratamento da desnutrição. O estado nutricional
pode ser avaliado por alterações de tecidos orgânicos, de órgãos externos como a
pele, mucosas, cabelos e os olhos, seguidos por exames bioquímicos. Utiliza-se
como um dos métodos principais de avaliação a antropometria que se constitui em
uma investigação científica em nutrição que faz a medição das variações nas
dimensões físicas e da composição global do corpo humano em diferentes idades e
distintos graus de nutrição. É importante verificar o estado nutricional infantil, através
de uma avaliação mais detalhada das causas que podem desencadear a
desnutrição, para que a partir desta, novos caminhos sejam descobertos para
combater este mal que ainda determina óbitos infantis. Alguns indicadores são
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freqüentemente mais utilizados para avaliação nutricional de crianças dentre eles:
Peso/Idade (P/I); Estatura/Idade (E/I); Peso/ Estatura (P/E), são preconizados pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). Avaliar o estado nutricional de crianças
possibilita intervenções precoces e alerta familiares e profissionais de saúde. Deficits
nutricionais não bem tratados ou não diagnosticados na infância podem prejudicar a
curto e longo prazo a saúde do indivíduo. Crianças desnutridas têm um
desenvolvimento intelectual menor e podem não crescer adequadamente se o
problema não for tratado a tempo. Já as que estão acima do peso têm duplas
chances de se tornarem adultos obesos e desenvolverem doenças crônicas no
futuro. OBJETIVO: Avaliar o estado nutricional de crianças de 0 a 24 meses em uma
Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) por meio de métodos antropométricos.
METODOLOGIA: Estudo exploratório descritivo. Participaram crianças de 0 a 24
meses que são cadastradas na UBSF do bairro Dom Expedito, situada na periferia
da cidade de Sobral-CE, em Sobral – CE. Foram coletados os dados
antropométricos de 20 crianças nesta faixa etária. O critério para seleção da amostra
foi que as crianças deveriam participar da atividade de puericultura na Unidade de
Saúde. A coleta de dados ocorreu em fevereiro de 2010, tendo como instrumento de
coleta uma tabela, cujos itens constavam idade, sexo, peso (P), altura (A), perímetro
cefálico (PC) e perímetro braquial (PB). Os dados antropométricos de 8 crianças
foram coletados na UBSF conforme comparecimento. Das outras 12 crianças foi feito
por meio de visitas domiciliares, auxiliadas e acompanhadas de um Agente
Comunitário de Saúde (ACS). As medidas antropométricas verificadas foram
analisadas por meio de registros no gráfico de acompanhamento da criança,
instrumento que permite comparar os valores das medidas de cada criança com uma
curva padrão. Esses gráficos de acompanhamento da criança estão disponíveis na
caderneta de saúde da criança, fornecida pelo Ministério da Saúde, logo após os
primeiros dias de nascimento da criança. Para a análise do perímetro braquial foi
utilizado uma tabela padrão, que dispões os limites de valores normais para criança
de 0 a 24 meses do sexo feminino e masculino. Todas as medidas foram colocadas
nos gráficos e tabela, definindo-se os níveis que permitem situar a criança em uma
faixa normal ou anormal, de acordo com cada parâmetro analisado e com as

2360

referências adotadas, para posteriormente serem discutidos. Incorporou-se nessa
pesquisa os princípios da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
RESULTADOS: A avaliação antropométrica da criança é fundamental para
classificar o estado nutricional. Os resultados da análise feita utilizando a caderneta
da criança constatou-se que 75% (15) das crianças estavam com o peso ideal e 10%
(2) apresentavam o peso abaixo do ideal. A perda de peso pode ser observada pela
curva Peso/Idade estacionária ou descendente e é o sinal clínico mais precoce da
desnutrição1. As crianças que apresentavam o peso abaixo do ideal, podem vir a ter
desnutrição, essas demandam preocupação e acompanhamento constante. A
desnutrição infantil continua a ser um problema de saúde pública nesta faixa de
idade, na qual a alimentação tem um papel relevante. A desnutrição é responsável
por 55% das mortes de crianças no mundo inteiro. Está associada a várias outras
doenças e é considerada a doença que mais mata crianças abaixo de cinco anos2.
Dentre as crianças analisadas 15% (3) estavam com o peso acima do ideal.
Constatou-se que 15% das crianças estavam acima do peso ideal, trazendo riscos
para a saúde das mesmas. Um dos principais riscos é a obesidade infantil. Conforme
a pesquisa, observou-se que 85% (17) das crianças estavam com a altura ideal e
10% (2) estão acima da altura ideal. 5% (1) das crianças pesquisadas estavam com
altura abaixo do normal. Com relação aos dados do PC, percebeu-se que 80% (16)
das crianças tem o PC normal, 10% (2) encontram-se abaixo do ideal e os outros
10% (2) apresenta acima do normal. Houve crianças com PC fora do padrão normal.
O PC é o último a ser comprometido na Desnutrição Proteica Energética, pois o
crescimento cerebral persiste mesmo nos casos de grande perda de massa corporal,
assim, vamos encontrar diminuição do PC em casos graves e crônicos, ocorrendo
nos primeiros anos de vida, quando o PC aumenta consideravelmente nas crianças
normais. O PB de 60% (12) das crianças está na medida normal, 30% (6) estão
acima do normal e 10% (2) encontram-se com a medida abaixo do ideal. O número
de crianças acima do normal chega a 30%, o que é algo preocupante, pois a
obesidade infantil está relacionada com altas medidas do perímetro braquial que
reflete principalmente o status atual ou recente da nutrição calórica e proteica
espelhada nas reservas de calorias (gordura) e proteínas (músculo) do braço. Em
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relação ao PB diz que para rápido levantamento do estado nutricional das crianças,
em uma comunidade, podem ser utilizados indicadores de fácil obtenção, que não
necessitam aparelhagem de difícil mobilidade. Assim, a obtenção do PB é uma forma
simples e com resultados bastante semelhantes a relação peso para idade. O PB
tem uma variação muito pequena entre o primeiro e o quinto ano de vida3.
CONCLUSÃO: O Cartão da Criança é o instrumento proposto pela OMS para o
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança de 0 a 10 anos.
Com os gráficos de acompanhamento crescimento e desenvolvimento podemos
acompanhar o crescimento de uma criança através da antropometria periódica e
sabermos se o crescimento está normal ou anormal. Parte das crianças estudadas
apresentaram o peso acima do ideal, possuindo risco de obesidade infantil. Algumas
tiveram seu crescimento prejudicado e estão vulneráveis a desnutrição e outras
doenças, como as infecciosas. Por esse motivo o acompanhamento do crescimento
é a ação-eixo da atenção integral à saúde da criança. A superação da desnutrição
não depende exclusivamente da alimentação, é necessário colaborar com atividades
de saúde e educação para prevenir, através da orientação nutricional, a correção dos
bons hábitos alimentares. Os PC e PB mostraram-se parâmetros antropométricos
fáceis de serem medidos e segundo a literatura são bastante confiáveis. Foram
encontradas crianças fora dos padrões dessas medidas e, portanto, há necessidade
de acompanhamento constante para prevenção de futuros problemas de saúde.
Através da implantação de ações educativas que resultem na promoção da saúde
infantil e programas públicos voltados para a educação nutricional associados à
oferta de alimentos propiciará a diminuição de crianças abaixo do peso e sobrepeso.
REFERÊNCIAS:
1- Monteiro, C.A.; Ramos, R.B.; Morsoletto, R.H.C. Perfil nutricional de crianças de
zero a cinco anos de idade atendidas pelo Programa Saúde da Família em
Ibiraci, MG. Revista Brasileira de Nutrição Clinica, v.22, n.4, p: 298-304, 2007.
2- Sawaya, A.L. Desnutrição: conseqüências em longo prazo e efeitos da
recuperação nutricional. Estudos avançados. v.20, n. 58, 2006.
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Introdução As infecções agudas do trato respiratório são as causas mais comuns
de doenças nas crianças e variam de sintomas corriqueiros a uma doença grave e
fatal. Atingem crianças de todos os níveis socioeconômicos. As doenças
respiratórias podem ser causadas por processos infecciosos ou traumáticos ou
por anomalias físicas das vias aéreas superiores ou inferiores. O acometimento
de infecção respiratória varia de acordo com a idade da criança. Lactentes de
menos de 3 meses apresentam menor taxa de infecção, devido à função protetora
dos anticorpos maternos. A taxa de infecção sobe dos 3 aos 6 meses de idade,
período em que diminuem os anticorpos maternos, e inicia-se a produção dos
anticorpos da criança, produção dos anticorpos da criança, produção que
continua

elevada

até

o

período

pré-escolar

(COLLET;OLIVEIRA,2002).

Pneumatoceles são complicações frequentes em pneumonias graves, geralmente
por Staphyloccocus aureus. Trata-se de distensão alveolar que leva ao
aparecimento de cistos no parênquima pulmonar. Podem ser simplesmente
lesões enfisematosas, mas, em sua maioria, são múltiplas cavidades císticas com
paredes finas e acúmulo de ar. Geralmente regridem espontaneamente com a
melhora do quadro pneumônico, no entanto, requerem intervenção cirúrgica
quando se tornam infectadas ou rompem para a cavidade pleural (PAULA;
GURGEL; MACCHIAVERNI; PEREIRA; RIBEIRO; SANTOS, 2010). O enfisema
pulmonar, um dos principais componentes da doença pulmonar obstrutiva crônica,
é definido por um aumento anormal e permanente dos espaços aéreos distais ao
bronquíolo terminal, acompanhado de destruição de suas paredes, na ausência
de fibrose evidente. O principal distúrbio funcional do enfisema é a perda da
retração elástica dos pulmões, que resulta na redução do fluxo aéreo expiratório e
*Graduando do 8º período de Enfermagem da Faculdade Santa Terezinha
**Graduando do 5º período de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão
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aprisionamento gasoso, responsáveis pela hiperinsuflação pulmonar. Os fatores
predisponentes ao surgimento de distúrbios respiratórios podem ser ambientais
(frio, umidade, mudanças bruscas de temperatura, natureza do agente
infeccioso), ou orgânicas (anemia, fadiga, alergias, problemas cardíacos,
desnutrição, suscetibilidade individual ou exposição continua a substancias que
diminuem as defesas imunológicas, presença em creches e escolas) (COLLET;
OLIVEIRA, 2002). Vários procedimentos cirúrgicos têm sido descritos na terapia
da doença bolhosa pulmonar: excisão local, lobectomia, ressecção em cunha,
bilobectomia,

ressecção

segmentar,

drenagem

por

tubo

de

Monaldi,

marsupialização, toracoscopia com laser de gás carbônico e bulectomia por via
transesternal com pleurectomia parietal. O tratamento cirúrgico das lesões
císticas requer avaliação rigorosa devido à alta incidência de complicações no pós
operatório. Portanto, lesões císticas isoladas em paciente assintomático devem
ser observadas. Entretanto, em pacientes com múltiplos cistos que dificultam a
expansão do parênquima pulmonar adjacente e que evoluem para insuficiência
ventilatória, como no caso descrito, o procedimento cirúrgico deve ser
considerado e, se indicado, realizado precocemente (LEE; PASTORINO;
CARDIERI;

ROZOV,

sistematização

da

1997).

Este

assistência

de

estudo

tem

enfermagem

por
em

objetivo
um

realizar

paciente

a

com

pneumatocele e enfisema pulmonar aplicando o diagnóstico de enfermagem de
Wanda de Aguiar Horta. Este é um estudo qualitativo descritivo realizado na
Clinica Cirúrgica Pediátrica do Hospital Djalma Marques no período de 30 de
agosto à 01 de setembro de 2011. A metodologia é baseada segundo o
processo de enfermagem de Wanda de Aguiar Horta que se constitui de 6 etapas:
Histórico de Enfermagem, Diagnóstico de Enfermagem, Plano Assistencial, Plano
de Cuidados ou Prescrição de Enfermagem, Evolução e Prognóstico. Realizou-se
a coleta de dados e o exame físico (histórico) de um paciente escolhido da Clinica
Cirúrgica, identificando os problemas e as Necessidades Humanas Básicas
afetadas e o grau de dependência em relação à Enfermagem (Diagnóstico). Os
diagnósticos encontrados, segundo a Teoria das Necessidades Humanas Básicas
foram: nutrição afetada pois a criança não aceita a dieta, hidratação devido à
ingesta hídrica insuficiente, integridade cutâneo-mucosa afetada devido à
presença de lesões no MSE, sono alterado devido à mudança do ambiente
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familiar para o ambiente hospitalar. O plano assistencial e de cuidados foi
desenvolvido de acordo com os diagnósticos encontrados e foi baseado na Teoria
de Wanda Horta (Fazer, Ajudar, Orientar, Supervisionar e Encaminhar). Fazer:
aferição dos SSVV, curativos diários, administração dos medicamentos prescritos;
Ajudar: proporcionar conforto do paciente, proporcionar apoio emocional e
psicológico; Orientar: quanto ao diagnóstico da criança, tratamento, a importância
de manter um equilíbrio hídrico corpóreo através da ingesta hídrica adequada, a
importância da dieta e os cuidados gerais com a criança; Supervisionar:
realização de uma ingesta hídrica adequada; Encaminhar: ao dentista e ao
nutricionista. A evolução de enfermagem consistiu na avaliação diária das
alterações físicas e psicobiologicas ocorridas com o cliente. Por último foi
realizado um prognóstico de enfermagem onde se estabeleceu uma estimativa da
capacidade do paciente em atender as suas necessidades humanas básicas
afetadas após a implantação do plano assistencial mediante os dados fornecidos
pela evolução. Resultados Foram implementados os cuidados de enfermagem
adequados ao atendimento das necessidades humanas básicas afetadas e foi
observada uma evolução no quadro clínico do paciente, o mesmo realizou cirurgia
para colocação do dreno torácico em HTD drenando boa quantidade de secreção
e previsão de alta hospitalar. Houve melhora considerável na aceitação da dieta e
no quadro de hidratação. Conclusões Na literatura, não são numerosos os
relatos de casos de pneumatoceles em crianças. As pneumatoceles geralmente
apresentam evolução benigna, entretanto os cuidados no decorrer da doença são
importantes para prevenção de complicações e melhoria do bem-estar do
paciente durante o período do tratamento. Através do presente estudo de caso
conheceu-se

a

patologia

apresentada

pelo

cliente,

a

importância

da

Sistematização da Assistência de Enfermagem para realizar um cuidado holístico
e digno ao cliente oferecendo atendimento de qualidade e conforto a este
respeitando suas limitações. Conclui-se também a fundamental importância da
Teoria de Enfermagem de Wanda de Aguiar Horta para essa assistência holística
e imprescindível que a enfermagem presta a todos os pacientes.
DESCRITORES: Pneumatocele, Enfisema Pulmonar, Enfermagem
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PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO ENTRE MÃES QUE
FIZERAM PRÉ – NATAL NO MUNICIPIO SÃO LUÍS - MARANHÃO
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Ferreira, MSG4
Sousa, LC5

Introdução: A prática do aleitamento materno é secular e fundamenta-se
basicamente em dois objetivos: o ato de alimentar o bebê e o gesto de amor.
Amamentação é “o ato ou efeito de amamentar”, que significa dar de mamar, criar
ao peito, alimentar, aleitar e nutrir, sendo aleitamento sinônimo de amamentação.
Isto torna os termos aleitamento materno e amamentação, sob o ponto de vista da
sua definição, revestidos do mesmo significado funcional do aleitar ou criar o filho
com o leite que produz. Nesse ato, visualiza-se além do efeito de produção do
leite e sua oferta, o envolvimento da mulher com o seu filho e todos os elementos
afetivos que o envolvem. O incentivo ao aleitamento materno como medida
preventiva de promoção da saúde tem se constituído em uma prática constante,
configurando as suas grandes vantagens tanto para a criança como para as mães
(BRASIL, 2001). É uma estratégia fundamental para diminuir as taxas de
mortalidade infantil, protegendo a criança contra diarréias agudas e persistentes e
diminuindo a incidência de alergias, doenças cardiovasculares, obesidade infantil,
1

2

3

4

5
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infecções gastrintestinais, respiratórias e sistêmicas, reduzindo o risco de
septicemia neonatal, e outras patologias (GAVA-SIMIONI et al, 2001). Atualmente
a recomendação mundial é de que o aleitamento exclusivo seja mantido até o 4º 6º mês. Esta recomendação foi endossada pela 54ª Assembléia Mundial de
Saúde realizada na cidade de Genebra no ano de 2001 (GIUGLIANI, 2001). No
Brasil, o Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até o 6º
mês e complementado até os dois anos ou mais. Observa-se que, nas últimas
décadas, houve aumento nas taxas de amamentação na maioria dos países,
inclusive no Brasil, todavia o índice de desmame precoce continua crescendo e o
número de crianças amamentadas de acordo com a OMS, ainda é pequeno
(GIUGLIANI, 2001). Para Rego (2002), o desmame precoce deve ser interpretado
como resultado da interação completa de diversos fatores socioculturais, como o
processo de industrialização, que teve início no final do século XIX, as mudanças
estruturais da sociedade que aconteceram em virtude da industrialização; a
inserção da mulher no mercado de trabalho; o surgimento e a propaganda de
leites industrializados; adoção nas maternidades, de rotinas pouco facilitadoras do
aleitamento materno e a adesão dos profissionais de saúde à prescrição da
alimentação artificial. Os reais motivos que levam uma mulher a querer ou não
amamentar, podem não ser conscientes, não ser sentidos nem percebidos por
ela. Ao decidir de que forma vai alimentar seu filho, a mãe estará expressando as
influências da sociedade ou de sua cultura, sua história pessoal, seu estilo de
vida, sua personalidade, sua situação econômica, seu grau de maturidade, sua
capacidade afetiva e seus conhecimentos sobre as vantagens do aleitamento
materno e as desvantagens do desmame precoce (LANA, 2001). É importante
que uma gestante seja bem orientada durante o pré-natal, realizando todas as
consultas preconizadas pelo Ministério da Saúde, o que favorecerá o ato de
amamentar com sucesso, devendo ser assistida por uma equipe multiprofissional
sensibilizada com a questão e apta para implementar rotinas favorecedoras da
amamentação. Baseado na vivencia durante práticas na área da saúde, pôde-se
observar um grande número de crianças na faixa etária de zero a seis meses de
idade acometido por doenças diarréicas, pneumonia, insuficiências respiratórias
agudas, intolerâncias alimentares, desnutrições, dentre outras. Esta realidade nos
fez questionar: Qual a prática da amamentação entre as mães? Quais motivos as
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levam a amamentar/desmamar? Conhecem as vantagens do aleitamento materno
para si e para o seu filho? Como atuam as redes sociais de apoio às mães?
Objetivos: Descrever o perfil socioeconômico e demográfico das mães
estudadas; Caracterizar os tipos de amamentação das crianças do estudo de
acordo com os conceitos do Ministério da Saúde; Investigar os principais motivos
alegados que levam as mães à prática do aleitamento materno; Identificar as
redes sociais de apoio à prática do aleitamento materno. Metodologia: Trata-se
de estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizado na Unidade de Saúde
da Família do Tibiri, no município de São Luís – MA. A população de estudo foi
constituída por todas as mães cadastradas na UBS. Os dados foram coletados no
período de novembro e dezembro de 2006, investigando a prática do aleitamento
materno entre mães de crianças de zero a seis meses de idade, no momento das
consultas médicas e de enfermagem agendadas pelos agentes comunitários de
saúde. A coleta dos dados foi constituída por um questionário, contendo
perguntas abertas e fechadas, atendendo as seguintes variáveis: identificação,
escolaridade, renda familiar, número de filhos, situação conjugal, orientações de
aleitamento no pré-natal e na maternidade. Resultados: Foram Entrevistadas 33
mães. Destas, 70%, foi constituída de mães solteiras e 30 % correspondendo a
casadas e união consensual e tendo como ocupação principal o lar (94%). A
maior freqüência das mães viviam com renda familiar de 1 salário mínimo (55%).
A maioria das mães tinha mais de dois filhos (37%) e 67% delas amamentou o
filho anterior. As mães receberam orientação no pré-natal pelas equipes ESF(
97%) e na maternidade ( 76%) destacando-se a participação da equipe ESF,
onde o enfermeiro foi o profissional mais atuante(36,3%), seguido do assistente
social( 33,3%) ficando o médico com o menor percentual de participação(18,2%).
A maioria das mães amamentaram exclusivamente no peito (73%) e a minoria
(27%) introduziram alimentos alternativos (chá, leite mingau), sendo incentivadas
pelas sogras (44,5%) e tendo como causa principal o choro da criança (56%).
Conclusão: Em se tratando das orientações quanto ao aleitamento materno
oferecidas no pré-natal e na maternidade foram fundamentais para a prática do
aleitamento materno. Todos os profissionais de saúde, em alguns momentos do
pré-natal e na maternidade, deram orientações quanto ao aleitamento materno. A
atuação do enfermeiro na promoção, no incentivo e no apoio ao aleitamento
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materno foi mais expressiva e efetiva que dos outros profissionais, tornando-se,
suas ações, efetivas e de maior qualidade facilitando adaptação da puérpera
para o auto-cuidado, para os cuidados com o recém-nascido e conseqüentemente
maior adesão e sucesso no aleitamento materno, diminuindo as complicações no
puerpério, e o tempo de internação e conseqüentemente gerando economia para
os setores de assistência a saúde da mulher e da criança. O resultado da
pesquisa é animador, pois reflete importante papel social desenvolvido pela ESF.
O estímulo ao aleitamento materno deve ser visto como prioridade, pois vai refletir
na qualidade de vida das crianças e na redução das taxas de mortalidade infantil.

Descritores: Aleitamento Materno; Cuidados Pré Natal; Saúde da Criança
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PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO PARA O
BINÔMIO MÃE-FILHO E A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
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O aleitamento materno promove o crescimento e o desenvolvimento da criança,
por

suas

características

nutricionais,

psicológicas

e

imunológicas.

A

amamentação é recomendada de forma exclusiva até o sexto mês de vida e de
forma complementada até dois anos ou mais, sendo desnecessário o uso de
mamadeiras com qualquer tipo de líquido.

O aleitamento oferece inúmeros

benefícios para a saúde da criança, sendo a melhor maneira capaz de promover
seu desenvolvimento integral, pois o leite materno fornece os nutrientes
necessários para a criança iniciar uma vida saudável e se modifica conforme seu
crescimento para continuar atendendo às suas necessidades. O aleitamento
materno é considerado pela Organização Mundial da Saúde, como uma das cinco
Ações Básicas de Saúde no combate a desnutrição, mortalidade infantil e
melhoria das condições de vida da população infantil. A Organização Mundial de
Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, e a
amamentação complementada até os dois anos de idade ou mais. Apesar disto,
a legislação brasileira determina que a licença maternidade seja até os 4 meses
de idade, dificultando

o aleitamento materno exclusivo para estas crianças.

É observado que, apesar de ser sistematicamente valorizado e recomendado, o
aleitamento materno exclusivo está longe de ser uma prática

universal. Pelo

contrário, o desmame precoce, especialmente nos grupos menos favorecidos,
assume características de importante problema de saúde pública. A importância
do leite materno para os lactentes como fonte nutricional, benefício imunológico e
emocional, assim como o benefício sócio-cultural da amamentação para toda a
coletividade, encontram-se estabelecidos, e têm obtido divulgação tanto no meio
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acadêmico quanto junto a toda a sociedade. Tem por objetivo evidenciar a
importância da prática do aleitamento materno exclusivo, para a promoção da
qualidade de vida, do lactente e da mãe e as ações de enfermagem nesse
contexto. Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizou-se busca dos artigos
indexados nas bases de dados do Scielo e Google acadêmico, com a delimitação
do período de 2008 a 2010, dentre os quais foram levantados dez artigos, destes
selecionamos quatro que enfatizavam os benefícios do aleitamento materno para
mãe e filho e descreviam as ações de enfermagem na prática do aleitamento
materno, os quais embasaram nosso estudo. O leite materno é um alimento
indispensável à criança nos primeiros meses de vida, proporcionando vantagens
como: satisfazer as necessidades nutricionais e metabólicas, confere proteção
imunológica, estimula vínculo afetivo ao binômio mãe-filho, influencia no
crescimento e desenvolvimento. Já para a mãe, os benefícios são: proteção
contra anemia, devido à ocitocina que reduz a perda sanguínea, proporciona a
involução uterina, restabelecimento do peso anterior à gestação, econômico,
diminuição do risco de câncer de mama e ovário, efeito contraceptivo. A
assistência de enfermagem atual na educação, orientação e incentivo a prática do
AME, através do aconselhamento individual, visitas domiciliares, suporte familiar e
programas educativos durante o pré-natal e o puerpério. A leitura das publicações
selecionadas nos permite afirmar que em virtude do todos os benefícios que o
leite materno traz, a amamentação é a melhor forma de alimentar o lactente e que
suas vantagens se estendem a contribuição do restabelecimento das condições
fisiológicas da mãe, além de favorecer o vinculo afetivo entre mãe e filho. A
presença permanente da enfermagem no hospital, principalmente, nas primeiras
horas do nascimento do bebê, poder servir de base para a amamentação bem
sucedida e duradoura. A mãe será ajudada a aprender os modos individuais que
seu bebê tem, para responder aos estímulos da amamentação.

Ajudada a

aprender a modalidade sensória que mais acalma seu filho, e as técnicas e
posições para mamar.

Isto impedirá a frustração que a mãe poderá sentir,

quando for incapaz de aquietar um bebê que chora ou dorme para mamar. A
orientação pode ser individual ou coletiva, mas, deve ser dada por todos os
elementos da equipe, evitando dualidade de informações e ou de condutas. É
dirigida ao casal e familiares e a sociedade de maneira geral, pois cuidar do bebê

2373

não é tarefa exclusiva da mamãe. A orientação sobre o aleitamento materno
deve começar na sala de aula, continuar na gravidez, parto e puerpério. Convém
que todos recebam a mesma instrução transmitida às mães que consiste:
prepará-los para a prática da amamentação e do alojamento conjunto, para o
cumprimento das leis da amamentação, para a responsabilidade pessoal e ou
comunitária; ministrar palestras e aulas abordando conceitos gerais de higiene, de
controle da saúde e nutrição, e de possíveis ocorrências nos primeiros dias do
bebê; orientar quanto às principais necessidades do bebê e como satisfazê-las,
identificar e enfatizar a importância dos recursos disponíveis na comunidade para
o atendimento continuado da mãe e da criança. As atividades assistenciais para a
prevenção da interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo devem estar
voltadas, prioritariamente, para as mães sem assistência pré-natal, sem licença
maternidade, com parto em rede pública, primíparas, trabalhadoras e cujo filho
tenha usado líquidos como chá, água, leite artificial, no primeiro dia em casa ou
use chupeta atualmente. Merecem também atenção especial, pelo maior risco de
término do aleitamento materno exclusivo precocemente, mães com baixa
escolaridade, de parto normal, com filhos nascidos de baixo peso e que não
amamentaram no primeiro dia em casa. Quanto à atuação do enfermeiro
podemos concluir que sua participação promove, protege e apoia a pratica do
AME, contribuindo para uma melhor qualidade de vida para o binômio mãe-filho.
Com isso poderemos afirmar que a prática da amamentação, nos é inerente como
mamíferos e como seres humanos, e faz parte de nossa cultura e de nossa
antropologia. Não pode ser substituída pelos artificialismos comerciais do
progresso. A mulher tem direito de escolher a melhor forma de alimentar seu filho
e sua decisão deve ser respeitada. A presença permanente da Enfermagem, nas
instituições, é básica para início e continuidade da amamentação. A Enfermagem
existe e subsiste a serviço do homem. Em colaboração com uma equipe
Multidisciplinar pode desenvolver potentes ações de promoção ao aleitamento
materno.

REFERENCIAS

2374

Monteiro, Juliana Cristina dos Santos et al. Leite produzido e saciedade da
criança na percepção da nutriz durante o aleitamento materno exclusivo.
Texto contexto - enferm., Jun 2011, vol.20, no.2, p.359-367. ISSN 0104-0707.

Simon, Viviane Gabriela Nascimento, Souza, José Maria Pacheco de and Souza,
Sonia Buongermino de Aleitamento materno, alimentação complementar,
sobrepeso e obesidade em pré-escolares. Rev. Saúde Pública, Fev 2009,
vol.43, no.1, p.60-69. ISSN 0034-8910.

Caminha, Maria de Fátima Costa et al. Tendências temporais e fatores
associados à duração do aleitamento materno em Pernambuco. Rev. Saúde
Pública, Abr 2010, vol.44, no.2, p.240-248. ISSN 0034-8910.

1

Graduanda do 7º Periodo do Curso de Enfermagem pela Faculdade NOVAFAPI,

End: Cj. Joao Emilio Falção, q:01 bl:07, ap:103- Cristo Rei. e-mail:
tamiris66@hotmail.com, tel: (86) 94352230.
2

Graduanda do 7º Periodo do Curso de Enfermagem pela Faculdade NOVAFAPI.

3

Graduando do 7º Periodo do Curso de Enfermagem pela Faculdade NOVAFAPI.

4

Enfermeira e Docente do Curso de Enfermagem pela Faculdade NOVAFAPI .

5

Enfermeira Especialista em Saúde Mental Pela UECE.

DESCRITORES: Aleitamento Materno Exclusivo, Vantagens, Enfermagem.

2375

1

PRÁTICAS DE HIGIENIZAÇÃO DOS BRINQUEDOS UTILIZADOS EM

SESSÕES DE BRINQUEDO TERAPÊUTICO, DESENVOLVIDAS POR
ENFERMEIROS
Araújo SV 1, Borba RIH 2, Ohara CVS 3, Maia EBS 4, Ribeiro CA5

Introdução: O contexto da assistência à saúde é permeado por situações
potencialmente estressantes para a criança, que podem inclusive determinar agravos
emocionais, caso não haja um manejo adequado da situação por parte da equipe de
saúde que a assiste principalmente se ela precisa ser hospitalizada (1). Em vista da
vulnerabilidade e da incapacidade em lidar com o abstrato, com o novo, a criança
tem a experiência da hospitalização como de difícil compreensão e, portanto
misteriosa e aterrorizante, levando-a a perceber-se pequena, perante a situação

(2)

.

Em função dessa problemática verifica-se a importância do Brinquedo Terapêutico
(BT), uma brincadeira estruturada para a criança aliviar a ansiedade gerada por
experiências atípicas à sua idade, que costumam ser ameaçadoras, exigindo mais
que um brincar recreacional para resolver a ansiedade associada

(3)

, devendo ser

utilizada sempre que ela tiver dificuldade em lidar com tais situações ou precisar ser
preparada para algum procedimento diagnóstico ou terapêutico. Entretanto, apesar
da importância que o brincar e o brinquedo têm para a criança, especialmente
durante a internação, este pode constituir-se em fonte de infecção quando não
adequadamente

higienizado,

pois

seu

compartilhamento

pode

favorecer

o

desenvolvimento de infecções, já que as crianças representam um grupo susceptível
Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e
família nos diversos ambientes e contextos.
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às doenças bacterianas e virais, porque ainda não dispõe de mecanismos de defesa
totalmente desenvolvidos

(4)

. Em relação a este aspecto é que se dá o interesse em

conhecer como os profissionais de enfermagem que utilizam o BT, realizam a
higienização dos brinquedos após as sessões. Esta é também uma preocupação do
Grupo de Estudos do Brinquedo (GEBrinq), grupo multidisciplinar e interinstitucional,
cadastrado no diretório de grupos de pesquisa do CNPQ

(5)

, que tem recebido

inúmeros questionamentos sobre higienização e desinfecção adequadas no uso dos
brinquedos em geral, assim como do material utilizado nas sessões de BT.
Concordamos que o ambiente que presta assistência à criança e ao adolescente
deve ter como regra a humanização do atendimento e a segurança da clientela.
Objetivo: Verificar como os enfermeiros realizam a higienização dos brinquedos
utilizados nas sessões de BT. Metodologia: Estudo quantitativo descritivo, cujos
sujeitos foram enfermeiros participantes do GEBrinq, assim como aqueles indicados
por eles, constituindo uma amostra de 29 enfermeiros. Os dados foram coletados por
meio de um questionário constituído por questões estruturadas e semi-estruturadas
relativas à utilização do BT, à higienização dos diferentes materiais utilizados nas
sessões de BT e à opinião dos enfermeiros acerca da higienização dos mesmos.
Antes de se dar início à coleta, o projeto foi discutido e autorizado pelo GEBrinq,
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP sob o protocolo n° 0502/11
e os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os
questionários foram entregues aos participantes durante as reuniões do GEBrinq,
nas unidades de atuação dos enfermeiros ou ainda enviados via correio eletrônico,
após o contato telefônico ou eletrônico com os mesmos. Para análise, os dados
foram listados, agrupados e categorizados, considerando-se a frequência absoluta e
relativa das variáveis investigadas. Neste trabalho foram analisados apenas os
dados relativos à caracterização dos enfermeiros, à higienização dos materiais de
pano e de borracha, assim como, à opinião dos enfermeiros acerca do processo de
higienização. Resultados: Todas as participantes são do sexo feminino; 65,52% das
enfermeiras têm entre 20 e 29 anos; 27,59% têm de 1 a 4 anos de formação; 58,62%
se graduaram em instituições públicas de ensino e 72,41% delas são especialistas,
sendo que 58,62% em enfermagem pediátrica e/ou neonatológica. Em relação ao
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local de trabalho, 62,07% das enfermeiras trabalham em instituições públicas, sendo
que 27,54% atuam em universidades e a maioria trabalha em unidades de internação
(51,73%) e ambulatórios (13,8%). Quanto à função exercida, 58,62% das
enfermeiras são assistenciais e 27,59% são docentes. Verificou-se também que
88,46% das enfermeiras participantes, frequentam grupos de estudo onde o tema BT
é abordado. Todas elas referiram que utilizam ou já utilizaram o BT na sua prática,
sendo que a maior utilização é na assistência propriamente dita (62,07%). Temos
ainda que o ambiente hospitalar foi o local mais utilizado para o emprego da prática,
totalizando 86,21%, enquanto as unidades básicas de saúde e ambulatórios,
totalizaram respectivamente, 27,59% e 20,69% dos ambientes referidos. Em relação
à modalidade de BT utilizada, o Instrucional foi citado em 96,55% das vezes, sendo
que 65,52% dos profissionais fazem uso deste e do BT dramático , e 20,69% utiliza
apenas o BT instrucional. Os materiais mais utilizados pelos enfermeiros nas
sessões de BT foram: o material de uso hospitalar (93,10%), bonecos de tecido
(82,76%), objetos de plástico (75,86%), bonecos de plástico/borracha (65,52%),
lápis/giz de cera (62,07%) e papel (55,17%). Quanto ao posicionamento da
instituição em que trabalham a respeito da utilização do BT, 53,85% relataram um
posicionamento favorável a esta prática, 38,46% um posicionamento desfavorável e
7,69% relataram uma atitude indiferente. Em relação ao processo de higienização
dos materiais utilizados nas sessões de BT, 92,31% das enfermeiras afirmaram que
o realizam. Referente à higienização dos materiais de pano, 55,17% referiram
realizar o processo de limpeza dos mesmos, sendo que 13,79% o fazem através de
fricção com álcool a 70% e 6,9% por meio de imersão em detergente líquido, por
cerca de 30 minutos; sendo o sabão em pó utilizado por 13,79% das enfermeiras.
Os métodos físicos mais usuais foram a lavagem manual e a lavagem em máquina
de lavar, ambos utilizados em 20,69% das vezes. O local citado de lavagem do
material foi a residência das enfermeiras, totalizando 27,59%, seguido pela lavagem
na própria unidade (20,69%) sendo que apenas 3,45% o encaminham à lavanderia
hospitalar. Quanto à secagem e armazenamento do material, temos que 48,28%
foram secos à temperatura ambiente e após, armazenados em caixas de plástico ou
de madeira (37,93%). A periodicidade de higienização foi mensal, diária, e após o
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uso, todos correspondentes a 17,24% das referências. Os critérios atribuídos para
proceder a higienização do material foram: a visualização de sujidade aparente
(34,48%), o término da sessão de BT (31,03%) e após seu uso por crianças
potencialmente transmissoras de infecção (27,59%). Em relação à limpeza do
material de plástico/borracha, 86,21% das enfermeiras referiram que a realizam e
41,38% o fazem através de fricção com álcool a 70% por tempo não mencionado;
imersão em solução de hipoclorito de sódio (6,9%) e detergente líquido (17,24%). Os
métodos utilizados no processo de higienização foram a lavagem manual (15,22%)
seguidos de limpeza com pano úmido (13,04%) e escova/esponja (7,61%). Os locais
mais referidos para realização desse processo, foram a própria unidade de atuação
(65,52%) e a residência das enfermeiras (24,14%). Os métodos mais utilizados para
secagem do material, foram: deixá-lo à temperatura ambiente (48,28%) e realizar
fricção com pano seco (41,38%) e, após, armazená-lo em caixas de plástico/madeira
(48,28%) e em sacolas de pano ou plástico (37,93%). Quanto à periodicidade de
higienização, as mais citadas foram: diária (34,48%), após o uso (31,03%) e mensal
(10,34%). Os critérios mais atribuídos para proceder a higienização desse material
foram: o término da sessão de BT (75,86%), a visualização de sujidade (24,14%) e
após o uso por crianças potencialmente transmissoras de infecção (20,69%). Em
relação à opinião das enfermeiras, acerca da relevância da higienização do material
utilizado nas sessões de BT, 89,66% consideraram-na muito relevante; 93,10% delas
referiram que a higienização é realizada por motivação e/ou conhecimento pessoal,
sendo que apenas 10,34%, se dá por determinação dos protocolos institucionais.
Encontrou-se, ainda, que o conhecimento sobre a higienização do material, foi
adquirido durante o curso de graduação em 48,28% das citações, seguidos da leitura
(44,83%) e dos cursos e/ou eventos (27,59%). Em relação à existência de
recomendações das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH’s) nas
instituições em que trabalham, 65,52% das enfermeiras, referiram não haver
nenhuma recomendação vigente. Conclusões: Os resultados revelaram a
importância atribuída pelos enfermeiros à prática de higienização do material
utilizado nas sessões de BT, embora não tenha se verificado um consenso sobre
esse processo, nem a existência de protocolos ou recomendações das CCIH’s
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referentes a essa prática, na maioria das instituições. Revela-se a necessidade do
processo de higienização ser melhor explorado na literatura, contribuindo dessa
forma para o seu repensar. Objetiva-se dar continuidade à análise dos demais dados
coletados e assim, contribuir para que práticas adequadas de higienização sejam
discutidas, visando a elaboração de protocolos institucionais e a promoção de uma
prática segura.

Palavras chave: Jogos e brinquedos; Contaminação de equipamentos; Enfermagem
pediátrica.
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PREPARO DE NUTRIZES PARA TÉCNICA DA AMAMENTAÇÃO
EM UM HOSPITAL ESCOLA, RECIFE-PE

Silva IMD1; Silva KV2; Leal LP3; Javorski M4; Vasconcelos MGL5

Introdução: A amamentação é um processo natural, e muitas mulheres
amamentam

sem

problemas,

porém

em

algumas

situações

surgem

dificuldades emocionais, físicas e sociais que podem causar dúvidas,
insegurança e ansiedade, levando ao desmame precoce. As dificuldades no
processo da amamentação, na maioria das vezes, estão associadas a
cuidados inadequados com as mamas no período gestacional e puerperal que
podem ocasionar complicações nas mamas, contribuindo para o desmame
precoce. Outro aspecto que pode contribuir para o insucesso da amamentação
seria a posição e pega incorretas, pois o posicionamento e a pega adequada
são indispensáveis para que não ocorra o desmame precoce. Quando o bebê
pega a mama adequadamente, há uma abertura ampla da boca, onde ele
abocanha não apenas o mamilo, mas também parte da aréola forma-se um
lacre perfeito entre a boca e a mama, garantindo a formação do vácuo,
indispensável para que o mamilo e a aréola se mantenham dentro da boca do
bebê. O posicionamento inadequado da boca da criança em relação ao mamilo
interfere na dinâmica de sucção e extração do leite materno, podendo dificultar
o esvaziamento da mama, gerar lesões mamilares, causando dor e desconforto
para a mãe. Nesse sentido, é recomendável que a mãe seja orientada quanto à
técnica de amamentação, de preferência desde o pré-natal ou logo após o
parto. A nutriz não deve deixar a maternidade sem que pelo menos uma
mamada seja criteriosamente observada, uma vez que a avaliação da mesma
1
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indica se ela precisa de ajuda. Assim, consideram-se importantes para a
promoção da amamentação as orientações acerca da técnica, pois muitas
crianças podem ser desmamadas por que suas mães desconhecem e/ou têm
dificuldade de utilizar corretamente a técnica para amamentar. Objetivo:
Avaliar a técnica da amamentação em nutrizes na primeira consulta após o
nascimento dos filhos em um Hospital Escola, Recife-PE. Método: Foi
desenvolvido um estudo exploratório, transversal utilizando o método
quantitativo, no serviço de puericultura do hospital, titulado como Amigo da
Criança. O atendimento em puericultura é realizado por enfermeiros, médicos,
residentes e acadêmicos de Enfermagem e de Medicina. A população
estudada foi constituída por mães que procuraram atendimento no serviço, no
período de setembro a outubro de 2010. A amostragem foi intencional,
selecionando-se 44 nutrizes na ocasião em que levavam seus filhos para a
consulta de egresso e para a triagem neonatal. Foram incluídas mães
primíparas e recém nascidos a termo. A coleta de dados se deu pela técnica de
entrevista e de observação. A primeira foi orientada por um roteiro contendo
questões fechadas e abertas incluindo dados maternos, socioeconômicos e de
assistência a saúde, e a segunda por um check-list com os sinais da técnica da
amamentação propostos pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O estudo
recebeu aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências
da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco/UFPE (protocolo nº
26010/2010). Os dados foram digitados em dupla entrada e analisados
utilizando o software EPI-INFO, versão 6.04. Realizou-se análise descritiva a
fim de se conhecer as características das variáveis, apresentando as
freqüências simples e relativas, as médias e desvios-padrão. Para medir as
associações entre a técnica de amamentação e as variáveis independentes
(idade e escolaridade maternas, número de consultas pré-natal, orientações
sobre amamentação recebidas no pré-natal e renda familiar); e entre a
presença de fissura mamilar e as variáveis independentes (idade e
escolaridade maternas, orientações sobre amamentação recebidas no prénatal e renda familiar), assim como com a técnica de amamentação, foi
utilizado o teste qui-quadrado (

) ou o teste de Fisher exato (quando os

valores esperados eram menores que cinco), considerando-se estatisticamente
significantes as associações cujo p<0,05.
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Resultados: Em relação à idade materna, 63,6% se encontravam na faixa
etária de 20 anos ou mais, com uma média de idade de 23,6 ± 6,7 anos.
Quanto a escolaridade 54,5% das mães tinham mais de oito anos de estudo,
com uma média de 3,7 ± 1,3 anos. A renda familiar foi menor ou igual a um
salário mínimo em 70,5% das famílias. Foi observado que 84,1% delas
realizaram mais de seis consultas no pré-natal e 70,5% afirmaram ter recebido
orientações sobre aleitamento materno durante estas consultas. Ao se avaliar
os parâmetros de posição da técnica de amamentação, 61,4% das mães
apresentaram a técnica correta. Contudo, ao se avaliar cada ponto-chave
recomendado pela OMS, 90,9% das mães posicionavam o rosto do bebê de
frente para a mama, com nariz na altura do mamilo; 65,9 % estavam com o
corpo do bebê próximo ao seu, barriga do bebê com barriga da mãe; 79,5%
seguravam o bebê com sua cabeça e tronco alinhado, e 72,7% apoiavam todo
o corpo do bebê. Na avaliação dos parâmetros de pega da técnica de
amamentação, 63,6% das nutrizes apresentaram a técnica correta. De acordo
com os parâmetros recomendados pela OMS, 84,1% tinham a aréola mais
visível acima da boca do bebê; 79,5% dos bebês estavam com a boca bem
aberta colada a mama; 86,4% apresentaram o lábio inferior do voltado para
fora formando um lacre e 88,6% dos neonatos estavam com o queixo tocando
a mama. Apenas 43,2% delas apresentaram técnica correta de amamentação
quando observado o conjunto, pega e posição. Em relação à idade mais de
50% das mães tanto adolescentes quanto àquelas com 20 anos ou mais
apresentaram técnica da amamentação incorreta. Segundo a escolaridade
41,7% das mães que tinham mais de oito anos de estudo, realizaram a técnica
da amamentação corretamente. Tanto as nutrizes com renda familiar igual ou
menor que um salário mínimo, quanto aquelas com mais de um salário,
apresentaram baixa prevalência na técnica da amamentação correta, 45,2% e
38,5%, respectivamente. A fissura nos mamilos foi referida por 63,6 % das
mães. Na associação da presença de fissura mamilar com a técnica da
amamentação, idade e escolaridade maternas, renda familiar, número de
consultas pré-natal e orientações sobre amamentação recebidas no pré-natal,
foi constatado em relação à realização da técnica de amamentação, que dos
56,8% que a realizaram incorretamente, 92% apresentaram fissura mamilar, e
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dos 43,2% que a realizaram de forma correta, apenas 26,3% destas
apresentaram fissura mamilar, evidenciando que a técnica da amamentação
influenciou diretamente no surgimento de fissuras, sendo essa associação
estatisticamente significante. Apesar de não se encontrar associação
estatística significante, se observou uma alta prevalência de fissuras mamilares
nas nutrizes independente das categorias de idade e escolaridade maternas,
renda

familiar,

número

de

consultas

pré-natal

e

orientações

sobre

amamentação recebidas no pré-natal. Conclusões: A avaliação da técnica de
amamentação mostrou que, quando analisada a posição e a pega
conjuntamente, a técnica foi insatisfatória. Outro problema associado ao erro
na técnica de amamentação observado foi à maior prevalência de fissuras.
Tendo em vista que foram nutrizes atendidas na primeira consulta pós-parto,
sugere-se que as orientações sobre a amamentação dadas às mães no prénatal e alojamento conjunto, não devem abordar apenas os benefícios e a
importância do aleitamento materno, mas as orientações quanto às técnicas de
pega e posição corretas. Ressalta-se também a relevância do apoio
profissional dos Enfermeiros atuantes na atenção básica nos primeiros dias
puerperais, no auxílio às mães, esclarecendo dúvidas, ensinando e
demonstrando a técnica correta da amamentação, visando contribuir de
maneira efetiva para o sucesso do aleitamento materno.
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PRESCRIÇÃO DE ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA
SOBRE ELABORAÇÃO DE IMPRESSO TIPO “CHECK LIST”
Autores
Vieira RS, Ceribelli C
Resumo
INTRODUÇÃO - A definição e planejamento de uma unidade de internação
pediátrica dependem da especificidade (pediatria geral ou especializada),
características dos usuários (faixa etária, sexo, condições sócio-econômicas,
patologias mais freqüentes), número de leitos, filosofia e método da assistência.
Uma unidade de internação pediátrica deve proporcionar condições de internar
pacientes em ambientes individuais ou coletivos, conforme faixa etária (e
patologia), sexo e intensidade dos cuidados; executar e registrar assistência
médica diária; executar e registrar assistência sistematizada de enfermagem;
prestar assistência nutricional e distribuir alimentação aos pacientes e aos
acompanhantes; realizar atividades de recreação infantil e de terapia ocupacional;
prestar assistência pedagógica infantil (de 1º grau) quando o período de
internação for superior a 30 dias. O gerenciamento de todo este contexto
demanda por parte do enfermeiro um grande envolvimento e tempo, que muitas
vezes o impede de elaborar o plano de cuidados de forma adequada
(individualizado/humanizado), que para a equipe de enfermagem também
interfere na qualidade da assistência prestada, e para a criança e família o
impedimento do gozo de seus direitos enquanto clientes e cidadãos. Uma das
evidencias desse fato são as representações de crianças de 5 a 11 anos sobre o
hospital, que revelam que o hospital é visto como um lugar desconhecido e
estranho, desagradável, sem possibilidades de praticar atividades ao ar livre, com
proibição de brincar, de anonimato, de torturas, suplícios e agressões físicas com
intenções punitivas, de solidão, tristeza e saudade, além de servir para evitar a
morte em casa. O processo de sistematização da assistência de enfermagem
(SAE) é a organização do trabalho direcionado ao cliente, o que também pode ser
chamado de processo de enfermagem ou metodologia da assistência de
enfermagem, que tem como objetivo oferecer cuidados altamente qualificados a
toda clientela assistida pela equipe. Indiretamente colabora para tornar o hospital
um ambiente mais agradável tanto para o paciente quanto para o cuidador, que
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se traduz em um dos aspectos do processo de humanização da assistência. Isto
porque otimiza o tempo gasto com a elaboração do plano de cuidados, como
também com o registro da assistência de enfermagem, além de possibilitar a
verificação da efetividade e resolutividade dos cuidados prestados. Estes fatos
nos mobilizaram para execução do presente trabalho. OBJETIVO – Este trabalho
teve como objetivo a elaboração do plano de cuidados ou prescrições de
enfermagem onde o enfermeiro estabelece as ações que envolvem a participação
de toda a equipe de enfermagem. Este instrumento de trabalho se propõe a
oferecer agilidade sem perder qualidade, para que os profissionais de
enfermagem possam dedicar mais tempo e energia na prestação de cuidados
propriamente ditos. MÉTODO – Este estudo foi realizado em um hospital de
grande porte da rede privada localizado no centro da cidade de São Paulo, nas
unidades de pediatria e herbiatria. Foi realizado levantamento prévio das
patologias e cirurgias prevalentes entre a população atendida no serviço a fim de
identificar os diagnósticos mais freqüentes por um período de seis meses. Além
de considerar aspectos relativos à entrevista com a criança e família (cuidador
mais próximo) para saber história da doença, motivo da internação, exames já
realizados, cirurgias, transfusões sanguíneas, vacinação completa ou não,
alimentação, crescimento e desenvolvimento, medicamentos de uso contínuo,
alergias e o exame físico completo do paciente pediátrico que compreende
antropometria, inspeção, percussão, palpação e ausculta para a identificação dos
problemas reais e potenciais diagnósticos de enfermagem que os enfermeiros
têm permissão e são capazes de tratar. A partir deste estudo foi elaborado
impresso de prescrição com os cuidados essenciais e espaço para inclusão de
outros eventualmente necessários. O impresso foi testado e aplicado em caráter
experimental por um período de seis meses. Neste período os enfermeiros das
unidades participaram ativamente dando sugestões e repensando sua prática.
RESULTADO – A partir de setembro de 2008, após a revisão e incorporação das
sugestões dos enfermeiros que o utilizam no dia-a-dia, foi então incorporado ao
processo de sistematização da assistência de enfermagem. A proposta prevê
uma reavaliação bienal para inclusão de diagnósticos e cuidados de enfermagem
pertinentes as novas demandas do serviço. Após a incorporação foi realizado
estudo exploratório sobre a aplicabilidade do impresso o qual evidenciou que a
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prescrição em formato de check list torna o trabalho do enfermeiro dinâmico, e o
SAE operacional, pois diminui significativamente seu tempo de aplicação com
ganho em qualidade de assistência prestada. CONCLUSÕES – Tivemos como
resultado uma boa aplicabilidade da prescrição de enfermagem contemplando, na
maior parte dos casos, os cuidados necessários a estes pacientes hospitalizados
em enfermarias de pediatria, além da otimização de tempo que os enfermeiros
gastam com a sistematização da assistência de enfermagem, que é preconizada
pelo Conselho Regional de Enfermagem (COREN) para todos os serviços de
atendimento em saúde. Ao ser hospitalizada a criança encontra-se duplamente
doente: além da patologia física, sofre de outra doença, que é a hospitalização, a
qual se não for adequadamente tratada deixará marcas em sua saúde mental.
Acreditando que crianças e adolescentes, juntamente com suas famílas
necessitam de atenção especial neste momento, consideramos necessário que
cada serviço possa realizar estudo semelhante a fim de adequar os referenciais
disponíveis às suas realidades. Isto porque tornou-se patente em nosso estudo a
necessidade demonstrada pelos enfermeiros de campo em ter mais tempo para
prestar assistência a estes pacientes com maior disponibilidade para cada caso, e
a satisfação na aplicação de um instrumento de trabalho que viabilizou o SAE e
oportunizou a qualificação e humanização da assistência. REFERÊNCIAS: (1)
NANDA. Diagnóstico de Enfermagem da Nanda: definições e classificações.
2007-2008. Organizado por North American Nursing Association. Porto Alegre
(RS): Artmed, 2008. (2) Reppetto MA, Souza MF. Avaliação da realização e do
registro da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) em um hospital
universitário. Rev Bras Enferm 2005 maio-jun; 58(3):325-9. (3) Andrade JS, Vieira
MJ. Prática assistencial de enfermagem: problemas, perspectivas e necessidades
de sistematização. Rev Bras Enferm 2005 maio-jun; 58(3):261-5. (4) Hermida
PMV, Araújo IEM. Sistematização da Assistência de Enfermagem: subsídios para
implantação. Rev Bras Enferm 2006 set-out; 59(5):675-9. (5) Conselho Regional
de Enfermagem de São Paulo. SAE – Sistematização da assistência de
enfermagem: reflexões sobre o que somos, fazemos e teremos que assumir.
COREN –SP 2002 jan; especial. (citado em: 23 abr 2005). Disponível em: URL:
http://www.corensp.org.br/revista/anteriores.html
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PREVALÊNCIA DE LEISHMANIOSE VISCERAL (LV) EM CRIANÇAS
NO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS-MA
Pereira, JR 1
Pereira, GA2
Berniz,LM 3
Berniz, LM 4
Silva, RCV5

Introdução: Leishmaniose visceral (LV), também conhecida como Calazar,
esplenomegalia tropical, febre dundum, febre negra dentre outras denominações
menos conhecidas, é a forma mais severa de leishmaniose. Acomete populações
mais pobre do mundo, ocorrendo em 80% dos casos em pessoas de baixa renda.
Esta associada ao nivel de pobreza, sendo ainda considerada como uma das
grandes doenças neglicencidas (MAURICIO, STOHARD, MILES, 2000). A LV é
uma doença endêmica com registro de surtos freqüentes. Inicialmente, sua
ocorrência era limitada a áreas rurais e a pequenas localidades urbanas, mas,
atualmente, encontra-se em franca expansão para grandes centros e se tornou
crescente problema de saúde pública no país e em outras áreas do continente
americano, sendo uma endemia em franca expansão geográfica. Ela está
amplamente difundida no Brasil, com casos autóctones notificados em pelo
menos 19 estados da federação, distribuidos em quatro das cinco regiões
brasileira. Sua maior incidência encontra-se no Nordeste, com aproximadamente
90% do total de casos (BRASIL, 2007). É uma infecção sistêmica causada por
um protozoário do gênero Leishmania. No Brasil, o principal vetor é o Lutzomya
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longipalpis (BRASIL, 2007). A L. longipalpis adapta-se facilmente ao peridomicílio
e a variadas temperaturas, podendo ser encontrada no interior dos domicílios e
em abrigos de animais domésticos (BRASIL,2007). A LV tem ampla distribuição
global, sendo endêmica em 65 países, afetando principalmente países em
desenvolvimento. Estima-se que 90% dos casos ocorram em áreas rurais ou
suburbana de cinco países: Índia, Bangladesh, Nepal, Sudão e Brasil. Os demais
casos estão distribuídos em países da África, Ásia e Américas, além da Europa
mediterrânea (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000).

No Brasil, a LV

clássica acomete pessoas de todas as idades, mas na maior parte das áreas
endêmicas 80% dos casos registrados ocorrem em crianças com menos de 10
anos. A maior freqüência em crianças deve-se ao estado de relativa imaturidade
imunológica celular, agravado pela desnutrição. Em alguns focos urbanos
estudados existe uma tendência de modificação na distribuição dos casos por
grupo etário, com ocorrência de altas taxas também no grupo de adultos jovens
(SILVA et al 2001). A maioria dos casos é de infecção assintomática ou que
desenvolvem sintomas moderados ou transitórios como diarréia, tosse seca,
febrícula, sudorese e discreta hepatoesplenomegalia, que podem evoluir ou não
para a forma clássica da doença. O quadro clássico consiste de febre,
hepatoesplenomegalia, com esplenomegalia volumosa, perda de peso, tosse,
diarréia, dor e distensão abdominal . Uma das maiores preocupações com a LV é
sua elevada letalidade, que se aproxima de 100% nos pacientes não tratados.
Mesmo com a instituição do tratamento, 1 a 5% dos indivíduos morrem devido à
resistência a quimioterapia, toxicidade dos medicamentos ou complicações da
doença, principalmente quando essa é diagnosticada tardiamente (BRASIL,
2007). Nos últimos dez anos foram notificados 30.334 casos de LV no Brasil,
sendo 25.304 registrados somente no Nordeste, representando assim, as áreas
de maior concentração da doença (COSTA et al., 1995). A LV no Maranhão
passou a ser considerada como problema de saúde pública a partir de 1982,
quando foram diagnosticados 32 casos na Ilha de São Luís, incluindo o município
de São Luís. A doença vem se expandindo e se urbanizando ao longo dos anos
(COSTA et al., 1995). Dada à importância do problema e a freqüência elevada da
Leishmaniose Visceral no Nordeste, percebe-se a necessidade de realização de
mais estudos sobre esse tipo de patologia na população infantil. O motivo que nos
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levou a realização da pesquisa no referido município, é devido ao fato do mesmo
apresentar poucas pesquisas sobre o assunto, além de possui áreas endêmicas
da doença. Objetivo: Identificar as características sociodemográficas de crianças
internadas em um hospital pediátrico com diagnóstico de Calazar; Descrever os
sinais e sintomas inicias, a evolução clinica, o método de definição diagnóstica, a
conduta terapêuticos utilizada e a ocorrência de efeitos adversos. Metodologia:
Trata-se de estudo exploratório documental descritivo, retrospectivo com
abordagem quantitativa. Foi elaborado um roteiro para coleta de dados
constituído por tópicos (dados sociodemográficos, dados relativos a internação,
quadro

clinico,

diagnostico

especifico

para

LV,

conduta

terapêutica,

intercorrencias, efeitos colaterais das medicações e mudança de tratamento).
Foram incluídas todas as internações de crianças do período de janeiro a
dezembro de 2010 do Hospital Drº Odorico Amaral de Matos. Resultados: Foram
admitidas no período de janeiro a outubro de 2010 32 crianças com diagnóstico
médico confirmado de LV. Destas 40,6% encontravam-se na faixa etária de 1 a 3
anos de idade, 25 % entre 4 e 7 anos, 21, 8% entre 8 e 9 anos. Três crianças
(12,5%) tinham menos de 1 ano de idade. Quanto a procedência 53,1% eram do
interior do Estado, 40,6 % eram da capital e em 6,3% dos casos a procedência
não foi identificada por falhas no preenchimento dos dados nos prontuários. A
maior freqüência das famílias tinham renda menor que 1 salário mínimo (50 %) e
mães com baixa escolaridade pois 50 % não tinham completado o primeiro grau e
uma das mães era analfabeta (3,1%) e uma tinha grau superior completo (3,1%).
A maioria das famílias residia em casa própria (53,1 %) sendo que 43,8 % das
casas eram de alvenaria e 25 % de taipa. No que diz respeito ao tratamento da
água 53,1% possuíam água encanada enquanto 28,1 % utilizavam água não
tratada incluindo 18,8 % das famílias que utilizavam água de poço. Os dejetos
em 50 % dos casos eram despejados em fossa , 12,5 %

em

serviços de

esgotamento sanitário, 6,3% a céu aberto e 31,2 % utilizavam outras opções para
o destino dos dejetos. O lixo era coletado por serviço público em 37,5 %, 28,1 %
era queimado e 6,1 % desprezado a céu aberto. Do total de crianças internadas
59,1 % receberam alta e 9,4 % foram transferidas para serviços de saúde de
maior complexidade e houve 1 óbito (3,1%) nesse período. Na admissão as
crianças apresentaram hepatoesplenomegalia (65,6%), palidez (59,3%), febre
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(56,2%), distenção abdominal (34,7 %) entre outros sinais e sintomas. 65% dos
casos foram confirmados pelo exame parasitológico (aspirado de medula óssea),
6.3% não realizaram o exame e 28,1% não foram relatados. Além das infecções
como

quadro

associado

à

LV,

cinco

crianças

apresentaram

anemia

descompensada como principal intercorrência clínica. A conduta terapêutica foi
apoiada por antibióticos e sintomáticos em 100% dos casos. A maioria das
crianças (50%) foram tratadas com Antimoniano de Meglumina (N-metil
Glucamina) como medicamento especifico para LV e 28,1% com Deoxicolato de
Anfotericina b. 56,2% não apresentaram efeitos colaterais a medicação e 15,7%
tiveram reação como cianose generalizada, calafrios, febre e vômitos. Apenas 1
criança ( 3,1%) teve que mudar a medicação devido ter apresentando falha
terapêutica ao uso do glucantime tendo como reação hipotensão severa. 56,2%
das crianças receberam transfusão de hemoderivados (concentrado de hemácias,
plasma e plaquetas). Conclusão:. Uma importante característica da leishmaniose
visceral é que, quanto maior a incidência da doença, maior o risco para as
crianças mais jovens, fato já documentado no Brasil, aonde a preferência da
doença pela população infantil vem se mantendo ao longo dos anos. Essa
característica é semelhante ao observado no presente estudo, no qual a LV
predominou nos primeiros 5 anos de vida. Uma vez que a imunidade duradoura
se desenvolve com a idade, é provável que a maior prevalência no grupo de
menor idade dependa da maior suscetibilidade à infecção e da depressão da
imunidade observada nesta faixa etária. A precariedade das condições
socioeconômicas está associada à maior prevalência da doença, apesar da
maioria dos domicílios serem de alvenaria, a disponibilidade de água encanada e
esgoto sanitário ainda se encontram em um nível inaceitável. As manifestações
clínicas do calazar nas crianças internadas são semelhantes àquelas descritas na
literatura tanto para os sintomas referidos pelos familiares quanto para os sinais
físicos. Febre, hepatoesplenomegalia e emagrecimento são sinais clássicos da
doença, presentes em quase todos os pacientes no momento da admissão, pois é
durante este estágio que a maioria das pessoas chega ao ambulatório e ao
hospital e se tem a oportunidade de firmar o diagnóstico. Assim, a leishmaniose é
considerada como uma doença "extremamente negligenciada". Isto porque, em
razão da prevalência em regiões de extrema pobreza, não há interesse por parte
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da indústria farmacêutica em desenvolver novos medicamentos para essas
doenças.
Descritores: Leishmaniose Visceral; Saúde da criança; Calazar.
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PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO ENTRE
CRIANÇAS DE RISCO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Raniero JTMW 1; Tacla MTGM2; Ferrari RAP3; Sant’Anna FL4.

Resumo
Introdução: Amamentar vai além de nutrir uma criança. É um processo que
envolve interação entre mãe e filho, transformações no seu estado nutricional,
emocional, psicológico e também fisiológico. Embora existam diversos estudos
sobre os benefícios do aleitamento materno, as taxas no Brasil estão muito
aquém do recomendado pelo Ministério da Saúde (MS). Entende-se por
Aleitamento Materno Exclusivo (AME), segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), um recém-nascido que recebe somente leite materno da mãe ou outra
fonte humana, ou seja, sem outros líquidos ou sólidos com exceção de drogas
medicamentosas. Já no Aleitamento Materno Predominante (AMP) a criança
recebe outros alimentos, mas com predominância do aleitamento materno.
Atualmente, a OMS e o MS recomendam AME por seis meses e amamentação
complementada por até dois anos ou mais. Diversas evidências epidemiológicas
apontam para o efeito protetor do AME contra infecções gastrintestinais e
respiratórias principalmente. Estudos vêm mostrando que, em longo prazo, este
protege também contra doenças crônicas, como obesidade, diabetes mellitus tipo
I, doença de Crohn, linfoma e redução do risco de morte súbita do lactente. A
introdução de outros líquidos ou alimentos antes dos seis meses de vida pode
levar

ao

desmame

precoce,

e

conseqüentemente

ao

aumento

da

morbimortalidade infantil. No Brasil, a preocupação com a saúde da criança
___________________________
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intensificou-se entre 1910 e 1930 com surgimento do programa de puericultura
como prática pediátrica em saúde pública, cujos objetivos seriam de promover
ações de saúde para prevenir doenças. Atualmente esse programa possui metas,
entre as quais destacam-se: monitoramento do crescimento e desenvolvimento e
estimulação da prática do AME até o sexto mês de vida a 100% das crianças.
Quanto mais precoce e freqüente for o atendimento, menor o risco de desmame
precoce, promovendo resolutividade dos problemas. Assim, esse estudo buscou
conhecer a prevalência de AME entre crianças atendidas por enfermeiras
residentes de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Londrina, Paraná.
Metodologia: Trata-se um estudo transversal, o qual foi embasado em arquivo de
registros das puericulturas realizadas na UBS de atuação das enfermeiras
residentes entre 01 de junho de 2010 e 01 de junho de 2011. Essa UBS localizase na região Norte do Município de Londrina-PR, local de alta natalidade e com
importante demanda ao cuidado infantil. Foram incluídas somente crianças
atendidas por enfermeiras residentes, não entrando no estudo as consultas
realizadas por outros enfermeiros ou técnicos de enfermagem. A escolha dos
sujeitos se deveu ao fato de que essas enfermeiras atuam, ininterruptamente,
nesta UBS desde 2005 realizando consultas de crianças de risco: histórico
materno de patologia de base ou adquirida durante a gestação, anormalidades do
RN, prematuridade, gemelaridade, déficit de desenvolvimento e crescimento. A
idade máxima para inclusão da criança foi de seis meses. As variáveis estudadas
foram: idade da criança e tipo de aleitamento e/ou alimento em cada consulta. Os
dados foram transcritos em planilha específica e depois digitados no programa
Excel® para tabulações de interesse. O projeto passou pelo Comitê de Ética e
Pesquisa, CAAE: 0042.0.26.8.000.07, de número 060/70 e foi aprovado.
Resultados: No total, 115 crianças foram atendidas pelas enfermeiras residentes,
das quais dois lactentes foram excluídos, um por transferência de endereço e
outro por óbito, totalizando 113 crianças. Pouco mais da metade (54%) foram
atendidas até o 15º dia de vida, estando de acordo com o preconizado pelo MS na
agenda de compromissos da Saúde Integral da Criança. Entretanto, em 2011, o
município de Londrina passou a realizar a primeira consulta até o 7º dia de vida
pela baixa prevalência de AME, procurando prevenção do desmame precoce por
falta de orientação e resolutividade dos casos. Assim, dessas 48 crianças (54%),
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36 foram atendidos até o 7º dia de vida por busca ativa da equipe para que as
residentes pudessem realizar o atendimento em tempo hábil. Os atendimentos
seguintes se deram com um mês de vida ou com 30 dias após a primeira
consulta. Compareceram à segunda consulta de puericultura 66 crianças, das
quais 62% estavam em AME, 26% em AMP e o restante (12%) em aleitamento
artificial. Em pesquisa realizada no Reino Unido, observou-se que mães que
receberam orientações nos primeiros dias após o parto sobre amamentação
tiveram maior prevalência do AME durante o primeiro mês de vida comparado às
não orientadas. Nas consultas seguintes os atendimentos foram menos
freqüentes pelo fato das enfermeiras residentes darem alta àqueles que não se
encontravam mais em risco, restando 34 lactentes com idade entre dois e quatro
meses. Desses, 47% estavam em AME e 41% em AMP. Se comparado com
pesquisa realizada entre mães atendidas pela Estratégia Saúde da Família no
município de Londrina, contemplando os bebês do nascimento ao sexto mês,
apenas 2,9% estavam em AME até o quarto mês de vida. No presente estudo,
15% das crianças que foram atendidas aos quatro meses, 57% estavam em AME,
18% em AMP e 35% recebiam outro tipo de leite, água e “papas” doces e
salgadas. As cinco crianças atendidas aos seis meses de vida já não estavam em
AME, não sendo encontrado registro no prontuário a data de desmame, já em
Pelotas (RS), 35% das crianças atendidas nas consultas de puericultura entre
2000 e 2002 permaneciam em AME até o sexto mês. Conclusões Diante dos
resultados apresentados pode-se dizer que o papel desempenhado pelas
enfermeiras residentes vem contribuindo de forma positiva na manutenção do
AME entre crianças de risco. Entretanto, torna-se necessária intensificação das
ações multiprofissionais para prevenção do desmame antes dos seis meses de
vida. Novos trabalhos devem ser empreendidos buscando habilidades no
atendimento do binômio mãe e filho, pois é por meio de conduta acolhedora e
sensibilizadora que se estabelece o vínculo necessário para geração de
autoconfiança e enfrentamento dos problemas decorrentes desse período.
Referências: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento
de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e
alimentação complementar. Brasília- DF, 2009. Ministério da Saúde. Secretaria de
Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Agenda
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de compromissos para a saúde integral da criança e redução da mortalidade
infantil. Brasília-DF, 2005. Faleiros JJ, et al. Avaliação do impacto de um
programa de puericultura na promoção da amamentação exclusiva. Cad. Saúde
Pública, Rio de Janeiro, 21(2):482-489, mar-abr, 2005. Ministério da Saúde.
Secretaria de Política de Saúde. Organização Pan Americana da Saúde. Guia
alimentar para crianças menores de dois anos. 2002. Campana MFT.
Aleitamento materno: prevalência e fatores associados em áreas de atuação de
equipes de saúde da família [dissertação]. Mestrado em Saúde Coletiva.
Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências da Saúde, Programa de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Londrina, 2008.

2398
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Introdução. A prática de aleitamento materno, principalmente o exclusivo,
influencia positivamente o crescimento adequado do bebê nos primeiros meses
de vida (LONGO et al.,2005). Além de ser ideal para a saúde da criança, por
protegê-la de doenças crônicas e infecciosas, o leite materno promove seu
desenvolvimento sensor e cognitivo. O aleitamento materno exclusivo reduz a
mortalidade infantil por enfermidades comuns da infância e ajuda na recuperação
de enfermidades (OPAS/OMS, 2003). As crianças menores de seis meses que
não recebem leite materno apresentam maior chance de ter diarréia do que as
que mamam exclusivamente ao seio. A amamentação e o aleitamento exclusivo
atuam como proteção contra essa doença (VIEIRA et al., 2003). Assis et al.
(2004) constataram que o aleitamento materno nos primeiros seis meses
assegurou níveis mais elevados de hemoglobina e que esses níveis declinavam
quando o aleitamento artificial era adotado, sendo compatíveis com anemia. Em
outro estudo com crianças de seis a 12 meses de idade, verificou-se que o
aleitamento materno no segundo semestre, juntamente com a alimentação
1

Enfermeira, Especialista em saúde da Família; enfermeira da SEMUS São Luís - MA
Enfermeira, Mestranda em Saúde e Ambiente, Enfermeira assistencialista do Hospital
Universitário - HUUFMA.
3
Enfermeira, Mestranda em Ciências da Saúde, Especialista em Saúde da Família, Membro da
CCIH do Hospital Hospital Universitário - HUUFMA.
4
Enfermeira, Mestranda em Ciências da Saúde, Especialista em Enfermagem em Clínico
cirúrgica, Enfermeira da SEMUS São Luís – MA; Enfermeira assistencialista do Hospital
Universitário - HUUFMA.
2
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complementar, promove melhor situação com relação à anemia (SPINELLI et al.,
2005). A amamentação natural é apontada como fator de proteção contra cólicas
nos primeiros meses de vida, sendo mais freqüente em crianças desmamadas
(ASSIS et al. 2004). O aleitamento materno apresentou-se como fator de proteção
contra sobrepeso e obesidade em crianças na idade pré-escolar no estudo de
Longo et al. (2005), sugerindo que crianças que mamam no peito podem
desenvolver hábitos mais saudáveis de alimentação. Estudo de Vieira et al.
(2003) demonstrou que o leite materno é mais saudável e mais econômico do que
substituir o mesmo por leite de vaca ou fórmula, o que evidencia mais uma
vantagem de se manter a amamentação exclusiva até os seis meses e a sua
complementação até dois anos ou mais. A amamentação é a melhor maneira de
proporcionar o alimento ideal para o crescimento saudável e o desenvolvimento
dos recém-nascidos. Dentre os fatores associados ao desmame, foi relatado a
primiparidade, pois os fatores culturais e as crenças quanto à amamentação
passadas de geração em geração têm maior impacto no primeiro parto, fazendo
com que as mães introduzam mais precocemente outros alimentos, o que induz
posteriormente ao desmame (LONGO et al, 2005). Spinelli et al. (2005) e Assis et
al. (2004) observaram que as mães que já tiveram a experiência prévia de
amamentar naturalmente algum filho tendem a amamentar o seu filho atual por
um período maior. Portanto observa-se que existe uma tendência latente ao
desmame precoce e ao aleitamento misto, tornando este um problema de saúde
pública. OBJETIVO. Identificar as características sócio-demográficas das mães
de crianças de seis meses a dois anos cadastradas na Estratégia Saúde da
Família (ESF) de São Luís, MA; Avaliar os índices de aleitamento materno
exclusivo na ESF investigada. METODOLOGIA. Este estudo descritivo, de caráter
quantitativo realizado em uma ESF de uma Unidade da zona rural no município
de São Luís- Maranhão no período de março a junho/2010. Foram incluídas no
estudo as mães de crianças de seis meses a dois anos cadastradas na ESF
investigada. Totalizando 42 crianças. Para obtenção dos dados foi elaborado um
instrumento

estruturado

aplicado

durante

individualizada na própria Unidade de Saúde.

entrevista

sistematizada

e

Foram convidadas a participar

mães que possuíam filhos com até dois anos de idade através dos agentes
comunitários de saúde (ACS) de acordo com as famílias cadastradas por área.
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Precedendo a coleta de dados foi realizado palestra explicativa sobre a pesquisa
e em caso de não desejar participar a liberdade para sair da pesquisa, sem sofrer
nenhum prejuízo ou punição. Foi adotado para o presente estudo o programa Epiinfo. RESULTADOS. Evidenciou-se que 37% das mulheres têm entre 17 e 25
anos; 69% têm ensino médio; 45% trabalham fora, tendo profissões diversas. Na
situação conjugal 55% são solteiras; a cor da pele apresentou 43% para a cor
branca; 60% recebem um salário mínimo. 51% das mulheres com 2 gestações;
100% das entrevistadas afirmaram que fizeram o pré-natal e destas 60% foram a
6 ou mais consultas; 82% afirmaram que foram orientadas sobre amamentação.
Sobre a identificação da criança 55% são do sexo masculino; 87% nasceram a
termo onde 96% apresentaram boa vitalidade; 72% das entrevistadas afirmaram
que a criança mamou apenas no peito até o sexto mês. Sobre a idade do
desmame, apenas 15 entrevistadas não mantiveram o aleitamento até o sexto
mês, 27% afirmou que o desmame ocorreu com mais de 6 meses; 22% aos 6
meses completos. CONCLUSÃO. A partir dos resultados obtidos percebe-se que
mesmo cientes da importância da amamentação, ainda há uma grande
dificuldade em manter a amamentação exclusiva, diversos fatores implicam
nesses

resultados

principalmente

pelo

fato

das

mesmas

trabalharem

precocemente precisando ter de deixar o bebê. Dessa forma é de suma
importância que os profissionais que atuam na ESF adotem práticas que
sensibilizem as mães e familiares durante o pré-natal sobre os benefícios do
aleitamento materno para o lactente e também para a nutriz. Esta prática deve ser
incentivada, desde a primeira consulta de pré-natal. As mães primíparas devem
receber atenção especial, da mesma forma que a lactante trabalhadora necessita
de ajuda no que diz respeito a alternativas para que possa amamentar. Além
disso, elas devem receber esclarecimentos quanto às leis trabalhistas que
protegem as nutrizes. A amamentação é a melhor maneira de proporcionar o
alimento ideal para o crescimento saudável e o desenvolvimento dos recémnascidos. Contudo observa-se que existe uma tendência latente ao desmame
precoce e ao aleitamento misto, tornando esse um problema de saúde pública a
ser enfrentado.
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Descritores:

aleitamento

materno

exclusivo;

desmame

precoce;

amamentação
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PROCEDIMENTOS

DOLOROSOS

EM

RECÉM-NASCIDOS

PREMATUROS INTERNADOS EM UNIDADE TERAPIA INTENSIVA
NEONATAL

Monteschio CAC, Azevedo FM, Silva FB, Gaíva MAM, Bittencourt RM

Introdução: acreditava-se que os neonatos eram incapazes de sentir dor devido
à imaturidade do sistema nervoso central. Com o avanço dos estudos, nos dias
de hoje sabe-se que os neonatos, inclusive os prematuros, sentem dor, pois as
vias anatômicas responsáveis pela condução da dor se encontram desenvolvidas
desde à 7ª semana de gestação e totalmente espalhadas pela superfície corporal
em torno da 24ª e 28° semana de vida intra-uterina. Os recém-nascidos (RN)
experimentam a dor com mais intensidade que as crianças mais velhas e os
adultos, pois os mecanismos do sistema inibitório são imaturos nesses bebês, e,
portanto, reduzem a capacidade de modular a dor(1). Os estímulos dolorosos no
recém-nascido são percebidos por meio das alterações no organismo, tanto
fisiológicas,

quanto

comportamentais,

tais

como:

alterações

a

nível

cardiovascular, respiratório, imunológico, hormonal, diminuição da saturação de
oxigênio, podendo resultar também em hiperglicemia e catabolismo protéico
lipídico, levando a piora do quadro de saúde do RN. As alterações
comportamentais caracterizam-se por reflexo de retirada, chutes, movimentos
corpóreos, choro agudo e careta e, de acordo com a duração e a repetição dos
estímulos nocivos podem provocar prejuízos ao sistema nervoso central, levando
a alterações no desenvolvimento neurocomportamental e cognitivo na infância(2).
Nas últimas décadas, o cuidado ao recém-nascido, especialmente o de risco, teve
muitos avanços, com a inserção de recursos tecnológicos de alta complexidade
que contribuem para o aumento da sobrevivência desses bebês. Entretanto, como
conseqüência dessa alta tecnologia, esses recém-nascidos, principalmente os
prematuros, são comumente expostos a múltiplos eventos estressantes e
dolorosos durante sua hospitalização, e muitas vezes sem que os profissionais de
saúde se preocupem com a avaliação e o manejo da dor(3;4). Por este motivo, os
profissionais de saúde envolvidos na assistência a esses recém-nascidos
precisam se preocupar em amenizar a dor dos neonatos hospitalizados em
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unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN), incorporando em sua rotina de
cuidados as práticas de alívio e tratamento da dor. Estudos comprovam que
existem mecanismos para amenizar e tratar a dor no neonato durante os
procedimentos em terapia intensiva, entre eles estão: a terapia medicamentosa
para procedimentos mais complexos, o uso de anestésicos tópicos para
procedimentos de média complexidade como punções venosas e as medidas de
alívio para os demais procedimentos, que se caracterizam por não utilizarem
medicamentos, mas sim medidas de conforto, como sucção não nutritiva, glicose
oral, método mãe-canguru, mudança de decúbito, dentre outros. Diante do
exposto o objeto do presente estudo foram os procedimentos dolorosos e
repetidos que os prematuros foram submetidos durante sua internação uma
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).

Objetivo: caracterizar os

principais procedimentos dolorosos e as medidas para tratamento e alívio da dor
durante a internação de recém-nascidos prematuros em UTIN. Metodologia:
Trata-se de um estudo retrospectivo descritivo, de abordagem quantitativa,
realizado na UTIN de um Hospital Universitário do município de Cuiabá-MT.
Foram incluídos no estudo 127 RN prematuros, internados entre 01 de Janeiro de
2008 a 31 de Dezembro de 2009 na referida UTIN. Para classificação de RN
prematuro adotou-se a subclassificação proposta por Leone et al (2002), que
considera prematuridade limítrofe os neonatos nascidos com idade gestacional
(IG) entre 35 e 36 semanas; prematuridade moderada, aqueles nascidos com IG
entre 31 e 34 semanas e prematuridade extrema, os nascidos com IG inferior ou
igual a 30 semanas. Foram considerados dois grupos de variáveis, independentes
e dependentes. As variáveis independentes foram compostas por: sexo, idade
gestacional, tempo de internação, peso ao nascer, Apgar e principais diagnósticos
médicos. Já as variáveis dependentes foram compostas pelos procedimentos
considerados dolorosos: aspiração do tubo oro traqueal (TOT), aspiração das vias
aéreas superiores dos RN em ventilação mecânica, aspiração das vias aéreas
superiores sob Pressão Positiva Continua (CPAP), Cateter Central de Inserção
Periférica (PICC), dissecção venosa, cateterismo de vasos umbilicais, drenagem
torácica, sondagem orogástrica, punção do calcâneo para teste do pezinho,
punção venosa periférica para hidratação e medicações, punção arterial para
exames, de calcâneo para dosagem da glicemia capilar, lombar e punção venosa
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para exames laboratoriais. Os dados foram coletados através da análise dos
registros contidos nos prontuários dos RN, utilizando-se um instrumento fechado,
que continha questões sobre a identificação dos neonatos, quantidade e o tipo de
procedimentos realizados em cada recém-nascido. Após os dados foram
organizados e analisados pelo programa SPSS versão 15.0, através dos cálculos
de freqüências relativas (percentual) e absolutas (N) e confecção de tabelas. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário
Júlio Muller, sob o parecer nº837/2010, em atendimento a Resolução 196/96 que
orienta a realização de pesquisa envolvendo seres humanos. Resultados: No
período estudado foram internados na UTIN 297 RN, destes, 127 (42,8%) eram
prematuros, sendo que 70 (55,1%) eram do sexo masculino e 57 (44,9%) do sexo
feminino. A idade gestacional variou de 24 semanas a 36 semanas (média= 32,59
semanas). O peso de nascimento variou de 670g a 3.645g (média= 1.817g).
Quanto ao Apgar no primeiro e quinto minuto a média variou entre 6 e 8,
respectivamente. Em relação ao tipo de parto, 85 (66,9%) RN nasceram de parto
cesárea. O tempo máximo de internação foi de 79 dias e o tempo mínimo foi de
um dia, numa média de 19,55 dias. Os diagnósticos mais freqüentes, associados
à prematuridade foram: síndrome do desconforto respiratório (43,3%); icterícia
neonatal (37,7%); infecção neonatal inespecífica (18,8%) e asfixia (5,7%).
Identificou-se nos registros dos prontuários a realização de 5748 procedimentos
dolorosos nos 127 neonatos prematuros, internados durante o tempo médio de
19,55 dias, resultando em uma média de 45,18 procedimentos por paciente. Entre
os procedimentos mais freqüentes estão as punções venosas, arteriais e de
calcâneo e a aspiração do tubo traqueal, já que a maioria dos prematuros
internados necessitaram de auxílio ventilatório. Constatou-se também que foi
prescrito algum analgésico em apenas 22% dos neonatos, ou seja, mais da
metade dos pacientes não foram tratados adequadamente de modo a aliviar e
tratar a dor. Entre os medicamentos mais utilizados estavam o Fentanil, o
Midazolan e a Morfina. Além disso, em nenhum prontuário foi encontrado registro
do uso de algum tipo de terapia não-farmacológica. Conclusão: os estímulos
dolorosos foram freqüentes durante a internação dos prematuros e em apenas 28
prontuários constavam prescrições de medidas farmacológicas para o alivio da
dor, que foi a única forma de prevenir e tratar a dor. Não houve registros da
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utilização dos métodos não-farmacológicos durante os procedimentos dolorosos.
Considerando que a dor faz parte do cotidiano das UTIN e que atualmente
existem várias alternativas para o alívio e prevenção da mesma, os resultados
reforçam a necessidade urgente de ampliação do uso de terapia medicamentosa
e a implementação de estratégias não-farmacológicas em todos os recémnascidos submetidos a procedimentos dolorosos, para que assim, possamos
prevenir as conseqüências da dor a médio e longo prazo.
Referências:
1. Gaspardo CM, Linhares MBM, Martinez FR. A eficácia da sacarose no alívio de
dor em neonatos: revisão sistemática da literatura. Jornal de Pediatria,
2006;81(6):435-442.
2. Bouza H. The impacto f pain in the immature. J Matern Fetal Neonatal Med.
2009;22(9):722-32.
3. Gaíva MAM, Dias N S. Dor no recém-nascido: percepção de profissionais da
saúde de um hospital universitário. Rev. Paul Enf. 2002;21(3):234-9.
4. Sousa, BBB, Santos MH, Sousa FGM, Gonçalves APF, Aiva SS. Avaliação da
dor como instrumento para cuidar de recém-nascidos pré-termo. Texto &
Contexto Enfermagem, 2006;15(esp):88-96.

Descritores: Dor, Recém-nascido, Prematuro.
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PROCESSO DE ENFERMAGEM FUNDAMENTADO NA TEORIA DE
TRAVELBEE EM RECÉM-NASCIDO COM HIPERBILIRRUBINEMIA
Autores: Santos TCL1, Dias HKH1, Vaz CP2, Schaurich D3, Jesus ACP4.

INTRODUÇÃO: A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é o
método científico utilizado pelo enfermeiro com o intuito de identificar o processo
saúde/doença e subsidiar a assistência a fim de gerar promoção, proteção,
recuperação e reabilitação da saúde de um indivíduo1. A assistência à criança
hospitalizada possui três formas de abordagens e, portanto, a SAE na área da
pediatria possui diferentes focos de assistência. Na abordagem centrada na
patologia, a assistência de enfermagem é baseada na fisiopatologia da doença,
sendo o ponto alto as intervenções técnicas. Quando a abordagem é centrada na
criança, a assistência de enfermagem tem como atribuição minimizar as
conseqüências advindas da hospitalização, sempre atenta ao crescimento e
desenvolvimento biopsicossocial da mesma. A outra abordagem é a mais
completa e importante na área da pediatria, pois o foco é a criança e a família;
toda a assistência visa a criança como um ser biopsicossocial, entretanto nessa
abordagem a família desenvolve um papel relevante, pois juntamente com a
equipe de saúde toma as decisões e participa da implementação e avaliação da
assistência2. Essa relação conjunta é realizada através do vínculo de
comunicação feito entre a equipe de saúde e a família da criança, o que vem ao
encontro da Teoria da Relação Interpessoal de Joyce Travelbee3. Assim, de
acordo com a teórica, a relação pessoa/pessoa é explicada expondo que, em uma
relação entre os seres humanos, um precisa de ajuda e o outro a dá, sendo a
enfermagem a parte que ajuda ao prestar a assistência3. Nesse contexto,
Travelbee traz como conceitos-chave de sua teoria a enfermagem como um
processo interpessoal em que o enfermeiro ajuda o paciente, a família ou a
1

Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – CCSST;
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2

2407

comunidade a enfrentar a doença e a restituir a saúde; o conceito de saúde é o
mesmo utilizado pela Organização Mundial de Saúde, que a define não só como
ausência de doença, mas um completo bem-estar físico e mental; por fim, o
conceito de indivíduo é definido como alguém que necessita de assistência de
outro indivíduo capaz de prestá-la. OBJETIVO: transcorrer sobre a experiência de
utilizar a Teoria de Travelbee como alicerce para sistematizar a assistência de
enfermagem na pediatria. METODOLOGIA: trata-se de um relato de experiência
sobre a aplicação da SAE em pediatria baseada nas cinco fases preconizadas na
teoria de Travelbee: encontro inicial, onde ocorre a coleta dos dados; identidades
emergentes, quando os envolvidos mostram seus valores pessoais possibilitando
a elaboração dos diagnósticos de enfermagem; empatia, quando ocorre o desejo
de ajuda mútua e a criação do plano de cuidados; simpatia, fase em que o
enfermeiro implementa sua prescrição colocando-se como apoiador, e rapport,
quando ocorre a avaliação de todos os envolvidos sobre os resultados do
tratamento. O encontro inicial revelou ser o paciente um recém-nascido (RN) de
14 dias, internado no Hospital Municipal Infantil de Imperatriz/MA e portador de
hiperbilirrubinemia. Tal doença é caracterizada pelo aumento da concentração de
bilirrubina no sangue, que tem como principal sinal a icterícia da pele. A icterícia é
dita fisiológica quando inicia nas primeiras 24 horas de vida e cessa até o 7º dia
de nascimento, o que ocorre em cerca de 2/3 dos RN a termo, sendo as outras
formas de hiperbilirribinemia consideradas patológicas. A bilirrubina é um dos
compostos gerados a partir da quebra das hemácias; no sangue ela se liga a
albumina onde é transportada até o fígado. No fígado a bilirrubina sofre ação da
enzima glicuroniltransferase produzindo uma substância solúvel que é eliminada
através da bile. No intestino, a bilirrubina é reduzida a urobilinogênio e
estercobilina onde são eliminados nas fezes. Quando ocorre uma falha nesse
mecanismo de excreção ocorre a hiperbilirrubinemia, podendo causar lesões
cerebrais. As causas possíveis são a imaturidade hepática, devido à
amamentação e a doença hemolítica. O tratamento é realizado através de
fototerapia com proteção ocular, onde a incidência da luz torna a bilirrubina mais
solúvel facilitando sua eliminação4. Como instrumento de coleta de dados foi
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utilizado um roteiro de entrevista e exame físico próprio para neonatologia, sendo
utilizado, também, o genograma, o ecomapa e o apgar da família para avaliação
psicossocial da mesma. RESULTADOS: o encontro interpessoal possibilitou
descobrir que a mãe realizou pré-natal e o parto foi vaginal com presença de
episiotomia; ao nascimento, identificou-se que a criança estava com circular de
cordão e teve suspeita de anóxia cerebral. A mãe, ainda, relatou dor no local da
incisão e febre há três dias. No 6º dia de vida a avó materna percebeu a
coloração amarelada da pele da criança, sendo a consulta de puericultura
realizada no dia seguinte, momento em que foi encaminhado para internação
hospitalar. A criança estava em amamentação exclusiva, entretanto não eficaz;
estava com o calendário vacinal em dia e já havia realizado o teste do pezinho,
mas ainda sem o resultado. Ao exame físico o RN apresentava-se sonolento,
afebril (36,5 ºC), normocárdico (112 bpm) e eupnéico (39 rpm), a pele com uma
leve descamação, esclerótica e pele amarelada, sangramento no coto umbilical,
perfusão periférica apresentava-se lenta entre 3 e 5s, reflexos de moro, preensão
plantar, babinski e marcha ausentes, sendo que o resto do exame físico
encontrava-se

nos

parâmetros

considerados

normais.

Os

exames

complementares mostravam uma melhora no quadro, pois a bilirrubina total
estava em uma concentração de 30,71 mg/dl no primeiro dia da internação
(15/02) e no dia 20/02 já estava em 17,00 mg/dl, sendo que o valor de referência
é de até 1,3 mg/dl. Através do genograma, ecomapa e apgar percebeu-se que a
criança é o primeiro filho e a relação da família com os outros parentes é tênue e
conflituosa, assim a mãe foi a única acompanhante da criança. Com base nas
identidades emergentes, elaborou-se os diagnósticos de enfermagem com base
na taxonomia da NANDA/I5 para o RN, sendo seus títulos: 1) icterícia neonatal; 2)
risco de desequilíbrio na temperatura corporal; 3) conforto prejudicado; e, 4)
amamentação ineficaz. Como traz a teoria, a família é um importante fator na
restauração da saúde, por isso foram elaborados diagnósticos de enfermagem
também para a mãe: 1) tensão no papel do cuidador; e, 2) hipertermia. Após a
elaboração dos diagnósticos, ocorreu a fase da empatia em que foi realizada a
prescrição de enfermagem baseado na teoria escolhida; assim, as intervenções
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promoveram a comunicação enfermeira/criança/mãe visando à melhora da
criança e, também, da cuidadora. Dessa forma, as prescrições para os
respectivos diagnósticos da criança foram: 1) explicar a fisiopatologia da doença,
conscientizar a mãe sobre a relevância do tratamento, orientar a cuidadora para
alterar o decúbito do RN para o tratamento eficaz, explicar para a mãe que as
pálpebras do bebê devem estar fechadas quando colocar o protetor ocular,
observar os olhos do RN atentando a corrimentos e irritação na córnea; 2)
verificar e registrar os sinais vitais, com ênfase na temperatura, observando os
sinais de desidratação e ressecamento na pele; 3) estimular o contato verbal,
visual e o tato do binômio mãe/RN; 4) ensinar as manobras de aleitamento
corretas. Em relação às prescrições para a mãe foram: 1) conversar para tirar
dúvidas quanto à doença e expor à mãe o quadro de melhora do filho; e, 2)
orientar a busca de atendimento na Unidade Básica de Saúde para consulta
puerperal. A partir do vínculo criado entre a acadêmica e a cuidadora, pode-se
observar que a fase da simpatia desenvolveu-se adequadamente, uma vez que a
mãe sentia-se à vontade para esclarecer suas dúvidas e seguia de forma correta
as orientações prestadas, resultando em uma melhora do quadro da criança. O
rapport transcorreu-se durante todo o processo, pois foi possível analisar e avaliar
cuidadosamente cada fase estabelecida por Travelbee e seus desdobramentos,
com vistas a melhorar a relação interpessoal entre enfermeira/RN/mãe e,
também, com o intuito de recuperar a saúde da criança. CONCLUSÃO: com essa
experiência pode-se observar que quando a SAE na pediatria é subsidiada por
uma teoria de enfermagem e é prestada de forma holística, mantendo a relação
interpessoal que engloba a criança e sua família, os resultados se tornam mais
rápidos, qualificados, eficazes e humanizados.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO PERIÓDICO DA ESCOLA DE
ENFERMAGEM ANNA NERY: TEMÁTICA “FAMÍLIA DA
CRIANÇA HOSPITALIZADA”
Gomes, BRPi
Morais, RCMii
Traverso, FAiii
Haddad, VCNiv

Introdução: Trata-se um estudo retrospectivo baseado em pesquisa documental
elaborado por alunas do sexto período do curso de graduação da Escola de
Enfermagem Anna Nery (EEAN) da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). O assunto a ser explorado pauta-se na revisão da literatura existente
sobre a temática “família da criança hospitalizada”, motivado pela necessidade de
se conhecer as publicações existentes a respeito dos fatores que envolvem as
condições da internação hospitalar pediátrica, quer estes atuando de forma direta
ou indireta no familiar/acompanhante da criança hospitalizada. Portanto o
presente estudo teve como questões norteadoras: Qual a produção científica de
enfermagem no periódico EAN Revista de Enfermagem sobre a temática família
da criança hospitalizada? E quais os aspectos abordados nas produções
existentes? A pesquisa se justifica pela ampliação e produção de conhecimento a
respeito de questões que norteiam a temática sobre a família da criança
hospitalizada, enfatizando a necessidade de estudos voltados para este assunto,
tendo em vista a importância de se aprofundar o conhecimento bibliográfico
existente sobre a temática, a possibilidade de se desenvolver novos trabalhos que
preencham lacunas na literatura científica sobre o assunto e, ainda, que
corroborem com a acreditação dos trabalhos já desenvolvidos. Diante do exposto
delimitamos como objeto de estudo “a produção científica de enfermagem
existente no periódico EAN Revista de Enfermagem sobre a família da criança
hospitalizada no período de 1990 a 2011”. Os objetivos do estudo foram:
identificar os estudos de enfermagem no periódico EAN Revista de Enfermagem
acerca da temática família da criança hospitalizada; analisar os temas abordados
pela enfermagem sobre a temática família da criança hospitalizada; e discutir a
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atuação do profissional de enfermagem no processo de hospitalização da criança.
Metodologia: As fontes de dados derivam de publicações presentes na Escola de
Enfermagem Anna Nery - Revista de Enfermagem cujo recorte temporal utilizado
foi 1990 a 2011. O recorte inicial no ano de 1990 se justifica pela promulgação do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, que expressa os direitos e
deveres redigidos em um momento histórico de celebração pós-ditadura,
substituindo assim, o antigo Código de Menores, conhecido como Código Mello
Mattos, que foi o primeiro documento legal para a população menor de 18 anos,
promulgado em 1927. Os critérios de inclusão foram artigos sobre a temática
família da criança hospitalizada no recorte temporal de 1990 a 2011. A partir do
ano 2000, volume 4, a revista publica seus artigos online, o que justifica a nossa
busca pelo website do periódico; e, nos anos anteriores, foi realizado a busca
manual nos periódicos da EAN Revista de Enfermagem, cujas edições
encontram-se na Biblioteca Setorial de Pós-Graduação em Enfermagem, no
Pavilhão de Aulas da EEAN, localizada à Rua Afonso Cavalcanti, 275, no bairro
da Cidade Nova. Das 43 edições de revistas avaliadas, que compreenderam o
período de 1990 a 2011, foram selecionados 23 artigos de pediatria; destes foram
excluídos 8 artigos, por não ter aderência a temática família da criança
hospitalizada, restando 15 artigos para análise dos respectivos resumos utilizando
os critérios de inclusão e exclusão supracitados; 4 desses estudos foram
excluídos, resultando na seleção de 11 artigos. A análise dos 11 artigos
selecionados pauta-se na análise temática. Resultados: A partir da análise dos
artigos selecionados, foram identificadas seis unidades temáticas a fim de
classificar esses artigos conforme um assunto em comum. Sendo assim, dois
artigos foram incluídos na unidade temática “Vivência do familiar no processo de
hospitalização” nos quais referiam os principais componentes que envolvem a
trajetória do familiar/acompanhante durante o tempo de permanência da criança
no ambiente hospitalar. Outros dois artigos foram classificados na unidade
“Percepção do profissional de Enfermagem quanto à presença da família no
processo de hospitalização da criança” abordando a necessidade de aceitação do
familiar/acompanhante pelos profissionais, principalmente como parte da
preservação do direito dessa criança que necessita da internação, fazendo-se
necessário o desenvolvimento de mecanismos que minimizem os impactos

2413

gerados pela presença de acompanhantes na atuação dos profissionais da saúde
e na interação deles com a clientela, principalmente através do incentivo da
participação dos pais no processo de cuidado; ou seja, a adaptação da equipe de
enfermagem para uma atuação conjunta com o acompanhante da criança
hospitalizada dentro da enfermaria. Do mesmo modo outros dois artigos foram
classificados na unidade temática “A comunicação entre a equipe de enfermagem
e a família da criança hospitalizada”. Estes ressaltam a forma como as
informações são fornecidas ao familiar/acompanhante da criança internada, que
muitas vezes são dirigidas a ele de modo autoritário e vertical impossibilitando um
diálogo de fácil compreensão para o acompanhante, insatisfação e o sofrimento
das mães diante de incertezas sobre as reais condições de saúde de seus filhos
que necessitam serem levados para a Unidade de Terapia Intensiva do hospital
para receberem cuidados especializados. Outros três artigos foram enquadrados
na unidade temática “A importância da interação da equipe de Enfermagem e a
família da criança hospitalizada” os quais trazem discussões sobre as
expectativas dos acompanhantes quanto ao momento enfrentado durante o
processo de hospitalização, como os profissionais atuam diante dessa questão e,
ainda, ante ao abalo emocional dos membros da família frente a um diagnóstico
de câncer em crianças, destacando desta forma a relevância da obtenção de um
cuidado humanizado pela equipe multiprofissional, tentando assim amenizar o
sofrimento psíquico que um ambiente hospitalar e um diagnóstico sombrio
acarretam. Um dos artigos classificados nessa temática destaca a visão da
equipe de enfermagem somente na criança, não considerando a família como
responsável pelos cuidados de seus membros ao invés de entender que a família
é um agente do cuidado, sujeito do seu processo de viver. Por outro lado, apenas
um artigo se enquadrou na unidade “A participação do familiar/acompanhante no
cuidado à criança hospitalizada” que tem como sujeito do estudo familiares que
acompanhavam crianças hospitalizadas que se submeteram a cirurgias de médio
e grande porte, no mínimo há 2 dias, ressalva que as crianças admitem para os
pais a existência da dor e suas características ao passo que podem negar a dor
para uma pessoa estranha por medo de que o tratamento seja pior que a própria
dor ou por acreditarem merecer uma punição por um erro, além de os pais
conhecerem o comportamento usual dos seus filhos diante da dor e poderem
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identificar comportamentos específicos a partir do incentivo a sua participação na
identificação e avaliação da resposta de seus filhos às intervenções. Há outro
artigo na unidade temática “O sofrimento da família diante do processo de morte”
que traz em seu contexto o significado do ser-mãe-acompanhante-de-filho-quefoi-a-óbito-por-doença-oncológica.

Evidenciou-se

nesse

estudo

o

fato

da

enfermagem se envolver na rotina das enfermarias e nas orientações aos
familiares a respeito do diagnóstico de câncer, destacando a presença
permanente da mãe no ambiente hospitalar aumentando a sua necessidade de
atenção e apoio, fazendo-se necessário que os profissionais de saúde sejam
empáticos mediante a dificuldade das mães em aceitarem o tratamento e a perda
de um filho. Conclusões: Logo, de uma maneira geral, os estudos demonstraram
a importância de se compreender os diversos problemas experimentados pela
criança e seu familiar durante o processo de hospitalização e a necessidade de
atuação dos profissionais sobre esses problemas. Por isso, o apoio ofertado deve
perpassar não apenas as demandas da criança, mas também a necessidade de
quem acompanha esse processo que, na maioria das vezes, é doloroso e
acarreta transtornos principalmente em âmbito físico, emocional e social. Além
disso, deve-se atentar para a necessidade de minimizar os conflitos entre a
equipe e o acompanhante oriundos de enfrentamentos decorrentes da difícil
convivência nas decisões quanto ao tratamento, cuidados e atenção voltados à
criança. Portanto, a partir da busca realizada, pôde-se perceber que existem no
periódico diversos trabalhos que contemplam a temática proposta, porém é
necessário discutir ainda mais o assunto já que muitos fatores atuam sobre o
processo de hospitalização da criança, principalmente no que tange aos direitos
de permanência da família/acompanhante, adequação dos espaços hospitalares
para receber a criança bem como seu familiar e a interação desse familiar com a
equipe multiprofissional. Referências: CHAUD, M.N.; PETERLINI, M.A.S.;
HARADA, M.J.C.S.; PEREIRA, S.R. O Cotidiano da Prática de Enfermagem
Pediátrica. Rio de Janeiro: Atheneu, 1999. Conselho Nacional de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Brasil). Resolução nº 4, 13 de outubro de
1995. Dispõe sobre os direitos da criança hospitalizada. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil (BR): Seção I p. 16319-20, 17 de outubro de 1995.
Estatuto da Criança e do Adolescente. Disposições Constitucionais Pertinentes a
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE SAÚDE DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE

EM

TESES

E

DISSERTAÇÕES

DIGITAIS

BRASILEIRAS1
Vieira RQ2
Cardoso RB3
Perencin CC4

Introdução: O Ministério da Saúde (MS) contempla cinco ações básicas
necessárias para o atendimento integral à Saúde da Criança (SC)1: Recém
Nascido, Crescimento e Desenvolvimento, Vigilância da Mortalidade Infantil e
Fetal, Prevenção de Violências e Promoção da Cultura de Paz, e Aleitamento
Materno. A Saúde do Adolescente (SA)2 considera como temáticas específicas
Crescimento e Desenvolvimento, Saúde Sexual e Reprodutiva, e Redução da
Mortalidade por Violência e Acidentes. Essas áreas de atuação podem ser
associadas a objetos de pesquisas em áreas multidisciplinares na área da Saúde.
Para tanto, os artigos de periódicos, anais de congressos, trabalhos acadêmicos
podem ser monitorados a fim de fornecer indícios sobre o interesse dos
pesquisadores em relação a essas ações preconizadas pelo MS. No período de
1980 a 2008, a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) apresentou dados quantitativos
internacionais que indicam aumento de 80% de produção artigos científicos sobre
a SC, enquanto que a base Scopus3, voltada para estudos bibliométricos,
apresentou aumento de 96%. Respectivamente e no mesmo período, a área da
SA registrou aumento de 82,5% e 61,7%. No Brasil, as produções acadêmicas de
pós-graduação, principalmente dissertações e teses, estão migrando para
repositórios digitais. Essa simplificação do acesso ao texto integral possui maior

1

Responsabilidade social da enfermagem no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família
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poder de impacto de citações em futuros trabalhos do que documentos
disponibilizados em formato tradicional em papel e tinta devido aos custos de
acesso geográfico, de impressão e de estocagem de material coletado. Partindose desse pressuposto, surgiu a necessidade de se pesquisar sobre o perfil da
produção científica sobre as áreas de SC e SA em formatos digitais. Objetivos:
Identificar e descrever o perfil da produção científica da Saúde da Criança e do
Adolescente em teses e dissertações digitais brasileiras. Metodologia: Utilizou-se
um estudo bibliométrico e comparativo entre as áreas da SC e SA
disponibilizadas na BVS e na Base Digital de Teses e Dissertações (BDTD) do
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Na BDTD,
utilizaram-se as seguintes expressões de busca em campo de assunto: “saúde da
criança”, “saúde infantil”, “saúde do adolescente”, “saúde juvenil”. Na BVS,
utilizaram-se em campo de assunto: “saúde criança”, “saúde infantil”, “saúde
adolescente”, “saúde juvenil”. Os documentos foram selecionados a partir dos
seguintes critérios: presença de pelo menos duas palavras da estratégia de busca
em qualquer posição no campo de descritores atribuídos pelos autores, após o
resumo ou na ficha catalográfica. Para tanto, o texto deveria estar em formato
integral e de acesso irrestrito. Foram excluídos os que não apresentaram ficha
catalográfica ou descritores, pois sem eles não seria possível realizar abordagens
temáticas. Não houve recorte temporal. Após a coleta, extraíram-se as seguintes
variáveis: nível de titulação do trabalho, ano de defesa, unidade de federação,
nome da instituição de ensino, nome da pós-graduação senso estrito, abordagem
metodológica e os descritores originários das seções do resumo ou da ficha
catalográfica,

registrados

diretamente

no

documento

recuperado.

Foram

realizados cálculos de frequência absoluta e/ou relativa. Para abordagem
temática, os descritores atribuídos pelos autores foram transformados em termos
controlados por meio do método de indexação, pautado num instrumento de
vocabulário controlado, o Tesauro do Ministério da Saúde, criado e disponibilizado
pela BVS4, com a finalidade de minimizar desvios semânticos. Não houve
necessidade de submissão a Comitê de Ética em Pesquisa, pois os trabalhos
utilizados no presente estudo são de domínio público. Resultados: Foram
encontrados 88 trabalhos, sendo 57 sobre Saúde da Criança e 31 de Saúde do
Adolescente, sendo 41 (74%) dissertações e 16 (26%) teses sobre SC e 23 (72%)
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dissertações e oito (28%) teses sobre SA. Apesar das áreas apresentarem
diferentes quantidades de trabalhos, houve equilíbrio nos níveis de titulação. O
primeiro trabalho sobre SC remeteu ao ano de 1999 com um trabalho, enquanto
que a área da SA apresentou um trabalho em 2000; a partir daí as duas áreas
temáticas apresentam crescimento até o ano de 2007, com cinco trabalhos sobre
SA e 12 sobre SC, sendo que esta área apresentou o maior número de trabalhos.
Em 2008 ocorreu um declínio sobre SC com sete trabalhos e estabilização da
área sobre SA. Em 2009, percebeu-se nova elevação, distribuídos em 13 sobre
SC e 10 sobre SA. A partir de 2010, houve novas reduções de trabalhos, com
sete para SC e três para SA, pressupondo-se que se houve produção nas duas
áreas, não houve disponibilização nas bases estudadas. Neste ano, houve
apenas a disponibilização de um trabalho sobre SC. As unidades da federação
que mais se destacaram sobre SC foram São Paulo com 32 (56%) trabalhos, Rio
de Janeiro com oito (14%), Minas Gerais com cinco (9%), Rio Grande do Norte
com três (5%), Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul com dois (4%), cada um e,
finalmente, Maranhão, Paraíba e Santa Catarina com um trabalho (2%). Por sua
vez, os trabalhos sobre SA apresentou a seguinte distribuição: São Paulo com
nove (29%), Rio de Janeiro com oito (26%), Rio Grande do Sul com cinco (16%),
Minas Gerais com três (10%), Rio Grande do Norte com dois (6%), Bahia,
Maranhão, Santa Catarina e Distrito Federal com um (3%). Os números descritos
apontam que o Rio Grande do Sul e Distrito Federal apresentaram
comportamento exclusivo de maior produção sobre SA em relação à SC. Em
relação às Instituições de Ensino Superior (IES), apontaram-se vinte diferentes,
sendo que algumas se destacaram pelo número de produções em SC, como é o
caso da Universidade de São Paulo com 28 (49%) trabalhos, Fundação Oswaldo
Cruz e Universidade Federal de Minas Gerais com quatro (7%) trabalhos cada
uma. Por sua vez, em SA, as mesmas IES repetiram-se com nove (29%), quatro
(13%) e três (10%), respectivamente. Apenas um (2%) trabalho não indicou a que
IES estava vinculado. Quanto aos programas de pós-graduação senso estrito
vinculados aos estudos, as áreas de Enfermagem, Saúde Pública, Ciências da
Saúde e Saúde Coletiva foram mais frequentes na produção de conhecimento
sobre SC com 18 (32%), 12 (21%), 10 (18%) e cinco (9%). Em SA, as duas
primeiras pós-graduações também se destacam com 10 (32%) e sete (23%),
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respectivamente. Desse modo, a abordagem sobre os temas foram domínios da
Enfermagem e Saúde Pública, quantitativamente maior que a própria pósgraduação em Saúde da Criança e do Adolescente ou Saúde Materno-Infantil. As
pesquisas descritivas apresentaram 19 menções para SC e sete para SA,
exploratórias com seis para SC, abordagens qualitativas com 16 em ambas as
áreas e quantitativas com 10 menções para SC e quatro para SA. Após o
tratamento terminológico dos descritores, obtiveram-se 147 termos diferentes em
SC com 214 menções, além de 90 termos diferentes em SC com 120 menções.
Desse modo, a abordagem temática do presente estudo envolveu 237 termos
diferentes e controlados, num total 334 menções. Houve abordagens quantitativas
comuns entre as duas áreas em relação aos seguintes termos: “Atenção Básica”
com nove menções para SC e três menções para SA, “Promoção da Saúde” com
quatro menções para SC e SA, “Programa Saúde da Família” com cinco para SC
e quatro para SA, e “Enfermagem” com quatro menções para SC e seis para SA.
A SC apresentou os seguintes termos exclusivos: “Anemia” com seis menções,
“Estado Nutricional”, “Mortalidade Infantil” e “Enfermagem Pediátrica” com cinco
cada, e “Serviços de Saúde” com quatro. Os autores discutiram preferencialmente
duas das cinco bases preconizadas pelo Ministério da Saúde para atenção
integral à criança: Crescimento e Desenvolvimento (relacionados aos termos
“Anemia” e “Estado Nutricional”), Vigilância da Mortalidade Infantil e Fetal
(relacionado ao termo “Mortalidade Infantil”). Por sua vez, a abordagem sobre SA
enfocou os seguintes termos exclusivos: “Gravidez na Adolescência” e “Saúde
Mental” com três menções, “Métodos Contraceptivos”, “Saúde Sexual e
Reprodutiva” e “Violência” com duas menções cada. Esses termos estão de
acordo com as principais temáticas do Ministério da Saúde em relação à “Saúde
sexual”, “Saúde Reprodutiva” e “Redução da Mortalidade por Violência e
Acidentes”. Esse perfil apresentado pelos autores possui grande relevância para
futuras pesquisas, pois a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) tem incentivado pesquisadores a publicar suas teses e
dissertações em forma de artigos de periódicos5. Portanto, a tendência temática
apresentada em teses e dissertações fornece indícios preditivos em futuras
discussões temáticas nos artigos científicos. Conclusão: O presente estudo,
realizado em ambientes virtuais de repositórios de teses e dissertações,
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apresentou algumas limitações devido aos poucos resultados e pela ausência de
outras instituições de ensino. Apesar disso, ele aponta novas perspectivas para
identificação de causas dessa ausência, que certamente está refletindo na busca,
recuperação, seleção e coleta de novos trabalhos por parte de pesquisadores. É
possível ampliar o escopo desse estudo para as áreas relacionadas ao
atendimento de saúde nos níveis secundário e terciário, com a utilização do termo
“pediatria” para coleta de novas teses e dissertações. Longe de esgotar as
possibilidades de análise de produção científica, os dados apresentados podem
fornecer informações relacionadas a decisões sobre políticas científicas
nacionais, captação de recursos financeiros e humanos necessários para o
desenvolvimento de pesquisas sobre Atenção Básica direcionada para as áreas
da Saúde da Criança e do Adolescente.

Descritores: Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Bibliometria.
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Silva EM5

Introdução: Educadores e pais devem ser aliados no que diz respeito ao cuidar e
educar da criança, buscando formas de facilitar seu aprendizado. Amor, respeito,
segurança e cuidados são algumas das necessidades que o espaço de educação
infantil deve prover às crianças que nele ficam. Para que o desenvolvimento da
criança ocorra de maneira tranquila são necessárias condições ambientais e
desenvolvimento de habilidades voltadas para o mesmo objetivo, cuidar e
educar1. Isso é particularmente importante na época da retirada de fraldas, que
ocorre por volta dos 18 aos 24 meses. É importante que a escola promova
interação com os pais, realize reuniões, e trace, juntamente com eles, ações que
favoreçam a criança na aquisição dessa nova habilidade. Nesta fase do
desenvolvimento, as sensações provocadas pela contração e relaxamento dos
esfíncteres anal e vesical, o controle motor e a comunicação, estão mais
desenvolvidos, facilitando a aprendizagem do uso do sanitário2. Uma estratégia
adequada e que tem demonstrado eficácia neste aprendizado é o brinquedo.
Brincando a criança adquire novas habilidades e se apropria de conceitos. O
brincar está presente em todas as fases da vida e favorece, além da diversão, a
expressão de sentimentos e emoções pelas quais os indivíduos passam. Por
intermédio do lúdico a criança adquire novas formas de compreender o mundo e
consegue elaborar suas vivências, tanto as prazerosas, quanto as difíceis.
Portanto, o brincar e a fantasia contribuem de forma expressiva para o
1

Eixo temático: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família.

2

Pedagoga, professora de educação infantil na Escola de Educação Infantil Turma da Maggie.

3

Pedagoga e Assistente Social, diretora da Escola de Educação Infantil Turma da Maggie.

4

Enfermeira, doutoranda em Ciências da Saúde pela FCM/Unicamp, professora do Colégio
Técnico de Campinas/Unicamp e enfermeira da Escola de Educação Infantil Turma da Maggie.

5

Enfermeira, Professora Associada do Depto de Enfermagem – FCM/Unicamp.
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desenvolvimento infantil3. Objetivo: Facilitar o aprendizado de crianças de 18 a
30 meses, quanto ao conhecimento corporal, de higiene, sono, repouso e
alimentação, dando ênfase no controle dos esfíncteres. Metodologia: Trata-se de
um relato de experiência, no qual foi utilizado o brinquedo como forma de instruir
a criança sobre as partes de seu corpo, necessidades básicas e no aprendizado
do uso do sanitário, na fase de controle dos esfíncteres. O projeto foi
desenvolvido numa escola de educação infantil, particular, do interior do estado
de São Paulo, no período de agosto a dezembro de 2010. Esta escola atende
crianças de quatro meses a cinco anos, divididos por faixa etária em Baby 1, que
atende crianças de 4 a 11 meses; Baby 2, crianças de 11 a 18 meses; Kid 2,
crianças de 18 a 30 meses; Kid 3, crianças de aproximadamente três anos,
quando estão com autonomia dos esfíncteres; Kid 4, crianças com quatro anos
completos e Kid 5, com cinco anos completos. A faixa etária escolhida para o
desenvolvimento deste projeto foi 18 a 30 meses, no Kid 2. Os materiais utilizados
no projeto foram dois bonecos, um menino e uma menina, fraldas para recémnascido, roupinhas de bebê, sapatinhos e duas bolsas, uma para cada boneco,
além de sabonete, shampoo, banheira, toalha, manta, mamadeira, chupeta e
bercinho. Participaram do projeto, 18 crianças na faixa etária mencionada e que
estavam iniciando o processo de retirada de fraldas. Os pais foram informados
com antecedência da realização do projeto e incentivados a participar. Foram
orientados sobre as atividades que seriam desenvolvidas com as crianças na
escola e que, em casa, eles deveriam estimulá-las a cuidarem dos bonecos
bebês. Também se solicitou o registro desta experiência em caderno, que
circularia entre as famílias quando recebessem os bonecos em suas casas.
Marcado o dia do início do projeto, a enfermeira, vestindo um jaleco branco,
chegou na sala aonde estavam as crianças, trazendo os dois bebês bonecos, que
“haviam acabado de nascer”. Eles estavam sem roupas, apenas embrulhados em
uma mantinha. A enfermeira contou às crianças sobre o nascimento dos bebês e
que, a partir daquele momento, precisaria de ajuda para cuidar deles. Todas se
interessaram, queriam vê-los e tocá-los. Foi proposto que elas escolhessem
nomes para os bebês, aos quais batizaram como Carolina e Henrique.
Escolheram roupinhas, vestiram, deram mamadeira e colocaram chupeta nos
bebês, colocando-os para dormir em um bercinho de brinquedo. Nos dias que se
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seguiram, a professora desenvolveu atividades com as crianças, relacionadas ao
corpo humano e cuidados com o bebê, além de seu crescimento e
desenvolvimento, através de histórias e brincadeiras envolvendo os dois bonecos.
Era proposto que as crianças cuidassem dos bebês, trocando-os, dando banho,
mamadeira, fazendo-os dormir, entre outros cuidados que foram registrados e
fotografados. Depois de alguns dias, os bebês iam com as crianças para casa,
dormiam lá e voltavam no dia seguinte. Junto com cada bebê, ia a bolsa com as
roupinhas dele e o caderno, onde as famílias registravam através de fotos e com
relatos, como havia sido a estada na sua casa, em companhia da criança.
Resultados: Cada um dos bebês foi, pelo menos uma vez na casa de cada
criança, tendo sido feitos relatos nos dois cadernos, um para a boneca Carolina e
outro para o boneco Henrique. Após esta etapa, os bebês já mais crescidos,
passaram a comer e deixar de usar as fraldas, passando ao uso do sanitário.
Novamente as crianças foram incentivadas a cuidar deles e levá-los para casa
nesta nova condição. Todas as crianças levaram novamente os bebês para casa
e os pais fizeram novos registros. Durante os quatro meses de duração deste
projeto, os pais e irmãos participaram ativamente, incentivando as atividades da
criança com o boneco e registrando, com relatos e fotos. Isso proporcionou uma
integração maior dos pais com a escola, envolvendo-os mais ativamente no
cuidado e educação de seu filho. Dada a riqueza de informações presentes nos
registros nos cadernos, vários aspectos podem vir a ser trabalhados com as
famílias e as crianças, tais como, a construção social da família, do gênero, do
cuidado com as crianças, os hábitos alimentares, os hábitos de consumo
familiares, dentre outros. Conclusão: Ao final do projeto, as crianças sabiam
identificar as principais partes do corpo e compreenderam adequadamente o uso
do sanitário, facilitando o processo de retirada das fraldas, além da aquisição da
rotina de cuidados de higiene, sono e alimentação. É importante lembrar que a
autonomia de controle dos esfíncteres pode durar semanas ou meses e que
retrocessos fazem parte deste processo de aprendizagem, sendo verificados
algumas vezes em nossa escola. Esta atividade mostrou-se eficiente na aquisição
de conhecimentos e cuidados da criança com seu próprio corpo, bem como
ajudou na compreensão do controle dos esfíncteres e retirada das fraldas. A
atividade também contribuiu para estreitar laços entre a instituição e as famílias,
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bem como abriu mais um canal de comunicação e interação no cuidado e
educação das crianças.
Descritores: Jogos e brinquedos, criança, educação infantil.
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Introdução: A educação em saúde tem a proposta de garantir a aprendizagem
eficaz e transformadora de atitudes e hábitos de vida de modo a tornar o sujeito
participante do seu autocuidado. A higiene é tratada como condição fundamental
para a vida saudável e, portanto deve ser inserida nos hábitos ainda na infância,
destacando-se assim a necessidade de aplicar o processo de educação em
saúde no contexto escolar; principalmente nas práticas de higiene corporal e
bucal. Neste contexto, a escola dentro de uma perspectiva educativa, se integra à
saúde na busca de transformação social. Essas alianças podem ser estabelecidas
para o complexo empreendimento de fazer com que crianças e adolescentes se
transformem em sujeitos de sua saúde, deixando de ser sujeitos de sua doença1.
Considerando a amplitude da problemática acerca da higiene no ambiente escolar
do ensino fundamental, vem a necessidade de estimular hábitos de higiene
integrando a díade família e escola a fim de estimular que a criança adquira
noções a respeito da sua higiene pessoal e torná-las participantes do seu
1. Graduandas do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri;
Bolsistas do PET (Programa de Educação Tutorial). Membros do Grupo de
Pesquisa
Enfermagem;
Saúde
e
Sociedade
(GRUPESS).
laryssa.brito@hotmail.com
2. Graduanda do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri; Bolsista
de Iniciação Cientifica - CNPQ/URCA; Membro do Grupo de Pesquisa em Saúde
Coletiva (GRUPESC).
3. Graduanda do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri; Bolsista
de Iniciação Cientifica - CNPQ/URCA; Membro do Grupo de Pesquisa
Enfermagem; Saúde e Sociedade (GRUPESS).
4. Doutora pela Universidade Federal do Ceará (UFC); Professora adjunta do
departamento de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri (URCA).
Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Saúde Coletiva (GRUPESC).
Eixo Temático: Responsabilidade social da enfermagem no cuidado ao recém-nascido,
criança, adolescente e família.
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cuidado. Percebendo a necessidade de desenvolver hábitos de higiene com os
escolares de 6 a 9 anos por escuta qualificada em uma escola de ensino
fundamental pública, buscamos trabalhar a partir do processo de educação em
saúde, atividades que dêem noções de higiene. Objetivos: realizar ações de
educação em saúde para estimular escolares e familiares acerca dos hábitos de
higiene; orientar as mães ou cuidadores acerca da higienização corporal e bucal e
desenvolver habilidades nos escolares para a realização do autocuidado da
higiene. Metodologia: O estudo se classifica como exploratório, usando uma
abordagem qualitativa, com delineamento do tipo pesquisa-ação, que tem por
objetivo verificar o tema que a população mais necessita de aprendizado, com a
meta de realizar a educação em saúde de acordo com as dificuldades relatadas.
A pesquisa-ação possui uma força que reside na sua capacidade de influenciar
positivamente a prática no decorrer do estudo enquanto, ao mesmo tempo, coleta
dados sistematicamente para compartilhar com um público mais amplo e desta
forma contribuir para uma mudança social2.Trata-se de um projeto de intervenção
educativa. O estudo realizado em uma escola de ensino fundamental no
município do Crato-CE no período de 6 a 9 de setembro de 2011. O município
tem uma área territorial de 1.009 km2 e uma população estimada em 116.759,
com base no censo de 2001 (BRASIL, 2009)3. A instituição possui cerca de 700
alunos período manhã e tarde, sendo estes, 18 com necessidades especiais.
Possui salas do 1° ao 5° ano, com 12 salas, possuin do atividades de recreação
tais como capoeira, aulas de dança, arte, além de uma biblioteca. Foi realizada
uma escuta qualificada com 13 professores participantes no intuito de conhecer
os problemas da escola, foram distribuídos papéis para que os professores e
coordenadores levantassem os problemas que deveriam ser trabalhados com as
crianças e elegeu o mais prevalente: Necessidade da Higienização das crianças
do 1° ano tarde (D e E). Os alunos que compõe esse grupo possui faixa etária
entre 6 e 9 anos de idade, constituindo cerca de 50 crianças que foram abordadas
no processo de educação e saúde. Como estratégia de intervenção na escola
foram realizadas atividades educativas sobre a importância da higiene tais como:
músicas infantis sobre o tema, encenação sobre as necessidades da higiene
corporal e bucal, foram utilizadas próteses dentárias e escovas no intuito de
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demonstrar a escovação correta dos dentes, além de outros materiais
necessários para a higienização corporal. Como instrumento de avaliação de
aprendizado foi aplicado um jogo (tabuleiro) com perguntas acerca dos
conhecimentos das crianças sobre higienização corporal e bucal a partir do
conhecimento adquirido com o que foi demonstrado pela equipe. Resultados e
Discussão: Na escuta qualificada com os profissionais da escola, foi possível
desenvolver as ações voltadas para a necessidade da população a ser
trabalhada. No contato com as crianças foi possível perceber que a higiene
pessoal realmente encontrava-se prejudicada. A peça teatral encenada pela
equipe representou uma criança que não possuía hábitos de higiene com uma
lição de moral no fim da história: higiene não é só limpeza, mas saúde, tentando
sensibilizá-los acerca das doenças que podem ser evitadas com banho diário e
cuidados necessários que podem ser realizados por eles (banho, cuidado com os
cabelos, higiene das unhas, das mãos e dos pés, cuidados com os dentes). As
músicas infantis ofereceram momentos de descontração e as letras ensinavam a
maneira correta de tomar banho, lavar as mães e escovar os dentes (pontos mais
trabalhados pela equipe). Durante as atividades realizadas, as crianças
mostravam-se atentas e interessadas no que estava sendo exposto pela equipe.
Com a aplicação do jogo de avaliação (tabuleiro), foi possível perceber que as
dúvidas em relação aos cuidados com o corpo e com os dentes foram
esclarecidas, uma vez que as mesmas responderam as perguntas realizadas e se
mostraram dispostas a praticar o que foi repassado. Percebemos a importância
que a atividade: “A Escola Promotora da Saúde” procura desenvolver
conhecimentos, habilidades e destrezas para o autocuidado da saúde e a
prevenção das condutas de risco em todas as oportunidades educativas;
facilitando a participação de todos os integrantes da comunidade escolar na
tomada de decisões e colaborando na promoção de relações socialmente
igualitárias entre as pessoas, na construção da cidadania e democracia, e reforça
a

solidariedade,

o

espírito

de

comunidade

e

os

direitos

humanos4.

Considerações Finais: Na pesquisa podemos observar a relevância de inserir a
educação em saúde direcionada ao assunto que a população necessita de
aprendizado a partir de uma escuta qualificada antes de desenvolver as ações.
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Tal ação repercute na realização de uma educação eficaz, capaz de imprimir
mudanças a longo prazo. Vale ressalta a importância de inserir a criança no
contexto de educação em saúde trabalhado, a tornando sujeito ativo de suas
ações e oferecendo a ela a oportunidade de expressar suas dúvidas e certezas.
Então avaliando esse panorama, é de suma importância a realização de
atividades educativas desenvolvidas pela enfermagem capazes não só de
informar acerca da higienização, como também de promover mudanças de vida
dos escolares e educadores.
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INTRODUÇÃO: Dados do Censo de 2010 evidenciam que cerca de 18,0% da
população brasileira é formada por adolescentes1. Essa fase da vida costuma ser
descrita como permeada por crises, conflitos e desordens, uma vez que os jovens
precisam adaptar-se ao novo corpo, integrar-se ao novo grupo, desfrutar de
vivências até então desconhecidas e assim reconstruir sua identidade2. Além
dessa transição conflitante, os adolescentes sofrem a pressão do grupo no que se
refere às primeiras aproximações com o sexo oposto. Esse fato tem contribuído
para o aumento da preocupação de profissionais da saúde e educadores no que
se refere à precocidade das gestações, Infecções Sexualmente Transmissíveis
(IST’s), Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e outros agravos que
com freqüência os vitimizam. Em uma pesquisa sobre Saúde do Escolar,
realizada nas capitais brasileiras em 2009, foi evidenciado que 30,5% dos
618.555 estudantes com idade média de 15 anos, haviam se iniciado
sexualmente. Desses 24,1% não usaram preservativo na última relação3.
Entretanto, segundo o Ministério da Saúde, o número de partos de adolescentes
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) caiu mais de 22,0% na segunda metade da
década passada. Entre 2000 e 2009 a queda foi de 34,6%, sendo mais
significativa no ano de 2009, quando foram realizados 444.056 partos em todo o

a

Enfermeira. Doutora em Enfermagem. Professora titular da Escola de Enfermagem da
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Líder do Grupo deEestudos e Pesquisas sobre
Enfermagem, Gênero e Sociedade (GEPEGS). Tutora do Grupo PET Enfermagem.
b
Acadêmica da oitava série do curso de Enfermagem da FURG. Integrante do GEPEGS. Bolsista
PET Enfermagem.
c
Acadêmicas da quarta série do curso de Enfermagem da FURG. Bolsistas PET Enfermagem.
d
Enfermeira. Mestranda da EEnf/FURG Integrante do GEPEGS.
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país, o que representa 8,9% a menos que em 20084. Para que essa realidade
continue se modificando, é fundamental que questões referentes à sexualidade
sejam cada vez mais discutidas pela equipe de saúde que atende adolescentes,
da mesma forma que os aspectos éticos relativos ao atendimento dessa
população precisam ser problematizados com a equipe. Todo profissional de
saúde, que atua junto a adolescentes, precisa fundamentar seu cotidiano
profissional nos princípios de ética, privacidade e confidencialidade. De forma
muito esclarecedora, a caderneta de saúde da adolescente explicita que os
direitos dos jovens precisam ser preservados durante e após as consultas5. Esse
documento destaca que o sigilo só poderá ser quebrado com a permissão do
cliente adolescente ou se houver danos a sua saúde ou a terceiros5. Além disso,
a atuação profissional junto a adolescentes precisa ser baseada no respeito, na
liberdade de expressão dos sentimentos, medos, dúvidas e na autonomia. Cabe
enfatizar também, a necessidade tanto de implementação de programas
específicos, quanto de pessoal capacitado para compreender as especificidades
desse grupo populacional. Nesse sentido, nenhuma oportunidade pode ser
desperdiçada, ou seja, qualquer atendimento direcionado a adolescentes deve ser
visto como um momento propício para promoção da saúde sexual e reprodutiva,
bem como de diagnóstico e tratamento problemas. OBJETIVO: conhecer os
motivos que levam adolescentes a procurarem atendimento em uma Unidade
Básica de Saúde da Família(UBSF). METODOLOGIA: o estudo foi realizado em
uma UBSF da periferia da cidade do Rio Grande/RS. Essa unidade, em 2010
contava com seis Agentes Comunitários de Saúde que atendiam a 1065 famílias,
aproximadamente três mil pessoas. Destas 263 na faixa de 10 a 14 anos e 189 na
faixa de 15 a 19 anos incompletos. Os dados, referentes aos atendimentos de
adolescentes, ocorridos no período compreendido entre 2007 e 2010, foram
coletados diretamente dos formulários do Sistema de Informações Ambulatoriais
do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS). A coleta foi efetuada entre outubro de
2010 e março de 2011. Adotou-se o conceito da Organização Mundial da Saúde
como critério etário definidor da amostra. Assim, todos os formulários de
atendimento a pessoas com idade compreendida entre 10 e 19 anos incompletos
foram incluídos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da FURG sob
parecer Nº 81/2009. Para a tabulação, os dados foram inseridos em planilhas do
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Aplicativo Microsoft Excel® e submetidos à análise descritiva. RESULTADOS: No
período de 2007 a 2010 foram realizados 1532 atendimentos a adolescentes na
faixa de 10 a 19 anos incompletos na UBSF em estudo, sendo 312 (20,36%)
referentes à saúde sexual e reprodutiva, desses 306 (98,7%) eram do sexo
feminino e seis (1,92%) do sexo masculino. Esse dado demonstra que desde
cedo, os homens procuram menos os serviços de saúde que as mulheres. Nesse
sentido a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem explica que “os
homens têm dificuldade em reconhecer suas necessidades, cultivando o
pensamento mágico que rejeita a possibilidade de adoecer”. (BRASIL, 2008, p.6).
As idades dos(as) adolescentes foram categorizadas de 10 a 14 anos e de 15 a
19 anos incompletos. No primeiro grupo foram realizados 787 atendimentos,
correspondendo a 51,4% do total, desses apenas 52 (6,6%) foram com objetivos
de promoção da saúde sexual reprodutiva. Na idade de 10 anos, ocorreram dois
atendimentos, cujas queixas eram de lesões vaginais e ardência ao urinar. Com
11 anos foram atendidos dois adolescentes e os motivos das consultas foram:
diagnóstico de fimose e retirada de pontos do saco escrotal. Para clientes com
doze anos foram realizados 15 atendimentos, sendo três para realização de prénatal, dois para teste de gravidez (βHCG) e um para diagnóstico de HIV. Entre as
idades de 13 e 14 anos, totalizaram 33 atendimentos, sendo 12 para prevenção
de gravidez e DST’s, 13 distribuídos entre diagnóstico de gravidez, pré-natal e
puerpério, dois para diagnóstico e tratamento de DST’s e seis para outros
problemas ginecológicos. Percebe-se que escassas são as ações promotoras da
saúde sexual e reprodutiva de adolescentes com idade entre 10 e 14 anos. Cabe
enfatizar que essa é a idade em que eles(as) mais precisam pois é nessa fase
que grande parte inicia sua vida sexual. No entanto, somente no ano de 2000 o
IBGE incluiu a faixa etária de 10 a 14 anos de idade entre os indicadores de
fecundidade. Para adolescentes com idade entre 15 e 19 anos incompletos, foram
realizados 745(48,6%) atendimentos, sendo 260 (34,89%) referentes à saúde
sexual e reprodutiva. Desses, 80 (30,76%) buscaram atendimento para prevenção
de gravidez e DST’s, 127 (48,84%) para diagnóstico de gravidez, pré-natal e
puerpério, 26 (10%) para diagnóstico e tratamento de DST’s e 27 (10,38%) para
outros problemas ginecológicos. CONCLUSÕES: Os resultados do presente
estudo refletem que o número de adolescentes que buscam atendimento na
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UBSF é elevado, da mesma forma que diversificados são os motivos para essa
procura. No entanto, quando o foco é promoção da saúde sexual e reprodutiva,
percebe-se que o número de atendimentos é insuficiente para que tal objetivo
seja atingido. Com isso se perdem excelentes oportunidades, por meio das quais
atendimentos individualizados e coletivos poderiam ser prestados a essa
população

visando

proporcionar-lhes

um

adolescer

seguro

e

saudável.

Certamente, promover a saúde sexual dos(as) jovens continua representando um
desafio para as equipes das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF).
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PROMOVENDO

A

SAÚDE

DO

ADOLESCENTE

MEDIANTE

OFICINAS EM ESCOLA PÚBLICA DE TERESINA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
MONTE LL1
SILVA MWL2
SÁ MS3
OLIVEIRA TP4
SANTANA WS5

INTRODUÇÃO: A adolescência é uma etapa de crescimento e desenvolvimento
do ser humano, marcada por grandes transformações físicas, psíquicas e sociais.
Mais precisamente, entende-se adolescência como o período de desenvolvimento
situado entre a infância e a idade adulta. Segunda a Lei Nº 8.069, de 13 de julho
de 1990, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, no Artigo 2º
considera-se adolescente a pessoa entre doze e dezoito anos de idade. Nesta
faixa etária a vulnerabilidade é uma questão que faz com que necessite de um
cuidado mais amplo e sensível. Essa maior vulnerabilidade aos agravos,
determinada

pelo

processo

de

crescimento

e

desenvolvimento,

pelas

características psicológicas peculiares dessa fase da vida e pelo contexto social
em que está inserido, coloca o adolescente na condição de maior suscetibilidade
às mais diferentes situações de risco, tais como gravidez precoce, doenças
sexualmente transmissíveis (DSTs), acidentes, diversos tipos de violência, maus
tratos, uso de drogas, evasão escolar, etc.(CODEPPS, 2006). O início da vida
sexual dos adolescentes tem se tornado cada vez mais precoce, a idade média
situa-se entre 15 e 16 anos, com tendência a acontecer mais cedo entre os
adolescentes de classes sociais menos favorecidas. Desde o momento em que
inicia sua vida sexual, a maioria das mulheres, incluindo as adolescentes,
ressente-se da falta de informação e de educação em saúde reprodutiva. Poucos

1

Acadêmica do 7º período de Enfermagem da Universidade Federal do Piauí;
Acadêmica do 7º período de Enfermagem da Universidade Federal do Piauí;
3
Acadêmica do 7º período de Enfermagem da Universidade Federal do Piauí;
4
Acadêmica do 7º período de Enfermagem da Universidade Federal do Piauí;
5
Acadêmica do 7º período de Enfermagem da Universidade Federal do Piauí;
2
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tipos de métodos contraceptivos estão disponíveis e em limitada quantidade, com
falta de orientação em planejamento familiar. Isso somados às modificações dos
padrões da sexualidade nos últimos 20 anos repercutiram no aumento da
incidência da gravidez na adolescência, particularmente nos países em
desenvolvimento e nas adolescentes mais jovens. O número de partos em
adolescentes corresponde à cerca de 10% do total de nascimentos mundiais por
ano; no Brasil, o número de RNs (recém-nascidos) de mães adolescentes
corresponde a 26,75% dos nascimentos, havendo variações regionais com
maiores taxas no Norte e Nordeste. Entre os fatores predisponentes podem-se
destacar os biológicos como o início cada vez mais precoce da puberdade e da
idade da menarca, tem acarretado uma antecipação da iniciação sexual. A
presença de bloqueios emocionais (fatores que interferem de forma consciente ou
inconsciente no uso inadequado de métodos anticoncepcionais) pode ocorrer
nesta faixa etária e os mais importantes são o pensamento mágico (“isto nunca
vai acontecer comigo”), a confirmação de sua fertilidade, a agressão aos pais, o
sentimento de culpa e desejo de ser mãe. Estes fatores associados à baixa autoestima, dificuldades de relacionamento familiar e carência afetiva levam a garota
a

engravidar(CODEPPS,

transmissíveis

entre

2006).

adolescentes

A

incidência
vem

de

doenças

aumentando.

Dentre

sexualmente
os

fatores

responsáveis encontramos a diminuição da idade de início das relações sexuais,
o aumento do número de parceiros e a ausência do uso de preservativo. Neste
contexto destaca-se a AIDS, cujo perfil epidemiológico apresenta uma tendência à
juvenilizaçã (TAQUETTE, 2003). As DSTs incluindo a infecção pelo HIV são os
problemas mais comuns na área de saúde reprodutiva e sexual na atualidade.
Essas condições são a maior causa de morbidade e mortalidade entre os jovens.
Estima-se que um em cada 20 adolescentes no mundo contraem DST a cada
ano. Quarenta e dois milhões de pessoas estão vivendo com o vírus da AIDS
(UNAIDS, 2000). Ainda no tocante a saúde do adolescente, destaca-se a
importância da imunização, uma vez que há um grande numero de adolescentes
suscetíveis às várias doenças para as quais existem vacinas eficazes, além de
não haver conscientização a respeito da vacinação uma vez que muitas pessoas
julgam que as vacinas se destinam apenas às crianças. Além do mais, sabe-se
que nem sempre é fácil convencer o adolescente a se vacinar, pela sensação que
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tem de invulnerabilidade e indestrutibilidade.(CODEPPS, 2006). Os riscos da
adolescência são sustentados, reforçados e ampliados pelas freqüentes dúvidas,
questionamentos e preocupações sobre eventos “normais” que ocorrem nesse
período e que, comumente, não encontram espaços para adequada orientação. A
Unidade Básica de Saúde (UBS), espaço saudável de atenção primária, merece
ampliação de sua atuação. Sustenta-se a importância de atenção específica e
integral para os adolescentes, reconhecidamente sujeitos de direito à saúde e
cidadania. Em face às especificidades desse momento e necessidade das ações
educativas de promoção de Saúde e prevenção de agravos, a efetivação de uma
Atenção Integral à Saúde do Adolescente, acolhedora de sua demanda
específica, não fragmentada, promotora da cultura de auto-cuidado e reforçadora
de protagonismo, deveria, portanto, constituir-se em mais um foco das ações
desenvolvidas

nesse

espaço(CODEPPS,

2006).

Quem

trabalha

com

adolescentes freqüentemente se questiona acerca de como pode incluir os
adolescentes no desenvolvimento das ações de promoção de Saúde, absorvendo
suas vivências e potencializando seu crescimento e desenvolvimento integral. A
proposta metodológica das atividades em grupo constitui-se num elo importante
nessa direção. Consideradas dentro dos pressupostos básicos de participação,
desenvolvimento da reflexão crítica e iniciativa, as atividades desenvolvidas em
grupo representam uma possibilidade real de educação em Saúde mais
eficaz(CODEPPS, 2006). Visando atingir esta parcela da população, o governo
federal iniciou em 2003 uma série de ações de prevenção de DSTs em colégios
públicos. Por meio de uma parceria entre os ministérios da Saúde e Educação,
profissionais das equipes da Saúde da Família tornaram-se parceiros dos
professores da rede pública e levaram para a sala de aula conteúdos de saúde
sexual e reprodutiva. Além disso, o MS começou a produzir as Cadernetas de
Saúde do Adolescente no ano passado. A cartilha contém informações sobre
temas essenciais para os mais jovens, como alimentação, saúde sexual e
reprodutiva e uso de drogas. Tais dados, que justificam a necessidade de ações
voltadas para o adolescente, motivaram a desenvolvimento das oficinas com o
objetivo de atingir esse público. Para tal foram realizadas oficinas em uma escola
pública de Teresina-Pi, onde se utilizou como base as Cadernetas de Saúde do
Adolescente, para melhor informar os mais jovens sobre temas essenciais, como
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garantia dos seus direitos, saúde bucal, alimentação, saúde sexual e reprodutiva,
uso de drogas, imunizações, entre outros. OBJETIVOS : A realização das oficinas
teve como objetivos: promover a saúde e desenvolvimento dos adolescentes;
ampliar a cobertura vacinal dos adolescentes que participaram das oficinas,
informá-los sobre temas essenciais tomando como base a Caderneta de Saúde
do Adolescente.METODOLOGIA: Este trabalho aborda uma experiência de
ensino na Disciplina de Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade
Federal do Piauí, com alunos que cursavam o sexto período do curso de
graduação em enfermagem. A partir da concepção sobre a importância das ações
educativas para a redução da vulnerabilidade dos adolescentes aos agravos da
saúde e cabendo aos serviços de saúde a prestação de uma assistência
adequada bem como o desenvolvimento de ações educativas que abordem
informações claras e científicas aos adolescentes os acadêmicos desenvolveram
uma proposta de educação em saúde com adolescentes em uma escola pública,
integrando Unidade Básica de Saúde/Escola/Universidade onde se utilizaram
oficinas,que segundo JEOLAS e FERRARI, 2003 é

uma proposta de

aprendizagem compartilhada, por meio de atividade grupal, face a face, com o
objetivo de construir coletivamente o conhecimento. Os coordenadores apenas
facilitam o debate, partindo sempre de dúvidas, opiniões e valores dos próprios
participantes. As oficinas abordaram questões temas a garantia dos direitos dos
adolescentes, saúde bucal, alimentação, saúde sexual e reprodutiva, uso de
drogas, imunizações, entre outros, de modo que a partir das discussões, os
adolescentes

puderam

desenvolvimento

das

ampliar
oficinas

seus

conhecimentos.

proporcionou

maiores

RESULTADOS:
conhecimentos

O
dos

adolescentes sobre temas importantes, além de possibilitar uma aproximação da
tríade

Unidade

Básica

de

Saúde/Escola/Universidade

possibilitando

aos

acadêmicos associar a teoria à prática. O desenvolvimento desta atividade na
escola proporcionou aproximação dos adolescentes as ações e serviços de
saúde, visto a grande dificuldade de atender esse publico na Estratégia de Saúde
da Família. Outro resultado encontrado foi o aumento da cobertura vacinal dos
adolescentes

que

participaram

das

palestras.

CONCLUSÃO:

Com

o

desenvolvimento deste estudo podemos concluir que há a necessidade de
estratégias de atenção voltadas à promoção da saúde dos adolescentes com
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ações multissetoriais que garantam acesso igualitário a bens e serviços que
promovam a qualidade de vida desta população. Pode-se ainda concluir que a
prática pedagógica da oficina é uma forma eficiente de educação, construção do
conhecimento e pensamento crítico que promovem mudanças de comportamento
e

que

proporcionam

exposição

de

idéias,

conceitos

e

experiências.
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PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO PARA ASSISTÊNCIA DE
ENFERMAGEM A RECÉM-NASCIDOS EM TERAPIA COM ÓXIDO
NÍTRICO INALATÓRIO
Nascimento IS 1
O óxido nítrico (NO) endógeno é produzido pelas células endoteliais a partir da Larginina pela síntese do NO. Ele é um potente vasodilatador da musculatura lisa.
Por ser um gás, pode ser administrado por via inalatória através do circuito do
ventilador e misturado com a quantidade adequada de O2, tornando-se um
potente vasodilatador seletivo. A neonatologia clínica e a cirurgia cardíaca
neonatal vêm tendo excelentes resultados no tratamento da Hipertensão
Pulmonar Persistente do Neonato (HPPN), na Hipertensão Pulmonar Primária
(HPP) e na Hipertensão Pulmonar associada às doenças cardíacas congênitas.
Este trabalho tem por objetivos apresentar uma revisão da literatura sobre a
terapia inalatória com óxido nítrico em recém-nascidos e propor um Protocolo
Operacional Padrão (POP) de Enfermagem para atendimento a estes recémnascidos. Para elaborar este protocolo foi utilizada a metodologia segundo
ARCHER. Foram destacados os materiais necessários para implementação do
POP, assim como os procedimentos a serem realizados com os equipamentos e
sua montagem, com o recém-nascido e com a equipe profissional que irá
manipular o gás. Apesar de seus inúmeros benefícios, a terapia com óxido nítrico
pode levar a efeitos colaterais nos recém-nascidos, devido à sua intensa
toxicidade, como a metahemoglobinemia, que é o aumento da metahemoglobina
no sangue. Esta condição leva à redução significativa do transporte de oxigênio e
sua liberação para os tecidos. Além da metahemoglobinemia, podemos nos
deparar com a redução da agregação plaquetária, levando ao aumento do tempo
de sangramento e por fim, à formação de dióxido de nitrogênio (NO2), que leva à
injúria

pulmonar.

Este

protocolo

é

uma

proposta

de

trabalho

para

acompanhamento de recém-nascidos sob terapia com óxido nítrico inalatório que
ainda não foi implementada, mas é o começo para a melhora da assistência de
Enfermagem. Nossa responsabilidade enquanto equipe que permanece 24 horas
1

Enfermeira. Graduada pela UFRJ. Especialista em Neonatologia e em Saúde Materno Infantil
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ao lado do RN é nos aprimorarmos cada vez mais em novas tecnologias de
cuidado e otimização da assistência intensiva a recém-nascidos de alto risco.
REFERÊNCIAS
ARCHER E et al. Procedimentos e Protocolos. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan;2005.
CARLOTTI APCP. Manual de Rotinas de Terapia Intensiva Pediátrica. São
Paulo: Tecmedd; 2005, p.145
GUARESCHI APDF. Planejamento do Cuidado de Enfermagem para o RecémNascido em terapia com óxido nítrico Acta Paul Enf, São Paulo, v.16, n.2, p.8492,2003
SANTANA MVT. Cardiopatias Congênitas do Recém-Nascido: Diagnóstico e
Tratamento. São Paulo: Atheneu;2005.
TROSTER EJ, KIMURA H, VAZ FAC. Aspectos cardiológicos em terapia
Intensiva Neonatal e Pediátrica. São Paulo: Atheneu; 2008.
.
DeCs: neonatologia, enfermagem, óxido nítrico

2440

PUBERDADE PRECOCE E SUAS REPERCUSSÕES
Pereira ES1, Sousa VEC2, Costa ASA2, Aragão MAM2, Gomes RIB3.

Introdução: A puberdade refere-se ao processo maturacional, hormonal e de
crescimento que acontece quando os órgãos reprodutores começam a funcionar e
os caracteres sexuais secundários se desenvolvem. Existem variações quanto à
faixa etária em que a puberdade feminina se inicia, mas em geral atribui-se que o
fenômeno é freqüente dos 11 aos 14 anos de idade, sendo considerada precoce
quando seus sinais aparecem antes dos 8 anos de idade1. A puberdade precoce
é um fenômeno difícil de lidar pelas crianças e que traz diversas repercussões,
sobretudo em relação à auto-imagem e às esferas social e familiar. A criança que
apresenta puberdade precoce requer um acompanhamento multidisciplinar, pois
os problemas advindos da ausência de orientações nesta fase são bastante
negativos, entre eles a iniciação sexual e a gravidez, também precoces2. A
necessidade de esclarecer as dúvidas referentes à sexualidade associada às
barreiras existentes na família em falar do assunto faz com que, muitas vezes, a
criança busque estas informações em meios inapropriados. Diante da
problemática descrita, surgiu o seguinte questionamento: Quais as repercussões
da puberdade precoce sobre a pré-adolescência? Para responder a esta
indagação, procedeu-se a uma revisão bibliográfica. Ressalta-se que a
construção de um saber holístico direcionado à criança e seu corpo é essencial e
pode contribuir para que a sociedade, os pais e os educadores valorizem a
necessidade de dialogar sobre sexualidade com as crianças. Objetivos: Verificar
as repercussões da puberdade precoce na vivência das pré-adolescentes
mediante uma revisão de literatura; e elaborar uma cartilha educativa com
orientações

sobre

puberdade

direcionada

ao

público

infantil

feminino.

Metodologia: O levantamento de publicações ocorreu nas bases de dados: BVS
(Biblioteca Virtual em Saúde), SCIELO (Scientific Electronic Library Online) e
ADOLEC (Biblioteca Virtual em Saúde do Adolescente). Foram utilizadas as
1

Acadêmica do curso de Enfermagem do Instituto Florence de Ensino Superior (IFES).

2

Docentes do curso de Enfermagem do IFES.

3

Professora assistente da Universidade Federal do Maranhão. Diretora do IFES.
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seguintes palavras-chave para a busca: “puberdade” e “menarca” isoladamente, e
as palavras “adolescência” e “menarca” combinadas. A utilização de dois
diferentes métodos visou à obtenção de publicações que de fato atendessem à
proposta do estudo. Foram estabelecidos como critérios de seleção: artigos
publicados em português, disponíveis na íntegra e com data de publicação nos
últimos 10 anos. Após o uso das palavras-chave e a aplicação dos critérios de
seleção, a amostra totalizou em 10 artigos, os quais foram lidos cautelosa e
exaustivamente para posterior agrupamento dos resultados encontrados.
Resultados: Os artigos analisados apontaram para três principais repercussões
da puberdade precoce: Déficit de informações adequadas; Repercussões sobre a
sexualidade; e Repercussões sócio-familiares. Com relação ao Déficit de
informações adequadas, verificou-se que apesar de todo desenvolvimento sócio
cultural e tecnológico ocorrido, informações relacionadas aos aspectos do
crescimento e desenvolvimento biopsicossocial e sexual não têm alcançado a
população infantil de forma integral e adequada, proporcionando altos índices de
desinformação. Esta realidade faz com que as meninas, que estão entrando na
fase da puberdade e, naturalmente, apresentam uma série de dúvidas e
inseguranças, recorram à mídia ou a outras crianças e adolescentes do seu
convívio social para responder a essas indagações. Esta problemática culmina
em uma maior exposição das crianças à iniciação sexual precoce, à gravidez
precoce e às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), uma tríade que
guarda forte relação com a desinformação. Com relação ao tópico Repercussões
sobre a sexualidade, levou-se em consideração estudos de campo, os quais
demonstram diversas falas de adolescentes do sexo feminino que evidenciam que
a puberdade precoce pode ser vivida de maneira natural ou turbulenta. Foi
verificado também que quanto menor a idade, maior a dificuldade em falar sobre o
assunto: muitas crianças compreendem a sexualidade como algo “feio” e que não
deve ser assunto de diálogos, o que reflete a influência social e cultural criando
este tabu desde a infância. Em outro extremo, pode ocorrer uma precocidade na
exposição aos comportamentos sexuais de risco, outra forma de reação que
algumas crianças apresentam quando entram na fase da puberdade. Percebeu-se
que a sexualidade é vivida de forma inadequada, na maioria das vezes, devido à
imaturidade comum nesta fase da vida: estudo na temática da gravidez na
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adolescência evidenciou que metade da amostra de adolescentes estudadas
engravidou por causas psicológicas e sociais3, entre elas: engravidar para não
perder o namorado, para sair de casa e na tentativa de preencher um vazio
interior. Quanto ao tópico Repercussões sócio-familiares, sabe-se que a
sociedade moderna apresenta estruturas familiares um pouco desarraigadas,
estando os ambientes domésticos marcados pela individualidade: as crianças
estão se tornando independentes cada vez mais cedo, ficam muito restritas ao
espaço de seus quartos e têm oportunidades a cada dia mais reduzidas de tratar
de assuntos importantes, como a puberdade, com sua família. Há evidências em
estudos de que a presença dos pais é tão influente sobre a vivência da
sexualidade pelos filhos que pode até mesmo retardar a idade da menarca: em
2003, psicólogos da Universidade do Arizona realizaram acompanhamento de
meninas dos cinco anos de idade até a maturidade sexual e concluíram que
meninas de lares em que o pai biológico estava presente tendiam a chegar à
puberdade e viver sua primeira experiência sexual mais tarde do que aquelas de
lares onde o pai biológico estava ausente4. Dentro da família, a sexualidade
sempre foi um assunto de grande dificuldade em ser abordado. Esta dificuldade
decorre do fato de que, quando crianças, estes adultos (agora pais de família) não
tiveram abertura para tratar do assunto, fazendo com que culpas, dúvidas e
medos fossem gerados5. Tal problemática reflete no modo de lidar com a
sexualidade dos filhos gerando as dificuldades discutidas neste trabalho. Além da
revisão de literatura, elaborou-se uma cartilha educativa com linguagem
direcionada às meninas que estão passando pela fase da puberdade, intitulada
“Puberdade não é bicho de 7 cabeças”. Estudos posteriores poderão ser
desenvolvidos para validar a aparência e o conteúdo desta cartilha. Por ora,
proceder-se-á apenas à exposição da mesma. Conclusão: Os profissionais da
saúde lidam com o fenômeno da puberdade diariamente na assistência às
crianças e adolescentes, mas, semelhantemente a outros profissionais que
trabalham com indivíduos nesta faixa etária (a exemplo, os educadores), muitos
desconhecem o fenômeno da puberdade precoce ou não sabem como lidar com a
criança que se encontra nesta vivência. Verificou-se por meio da presente revisão
bibliográfica que as informações relacionadas aos aspectos do crescimento e
desenvolvimento biopsicossocial e sexual, necessários para construção da

2443

identidade dos adolescentes, não têm alcançado de forma integral e adequada
essa população, proporcionado, assim, altos índices de desinformação sobre a
puberdade. Identificou-se que a dificuldade em falar deste assunto é bem
presente no contexto familiar, constituindo-se na principal barreira para que o
adolescente adquira conhecimentos adequados sobre a puberdade. Fica evidente
a importância do diálogo entre pais, filhos e educadores, pois só desta forma é
possível reduzir a exposição das adolescentes à iniciação sexual precoce, um
fator associado à gravidez precoce e à aquisição de DST. Conclui-se que uma
maior vulnerabilidade e exposição das adolescentes estão associadas à
desinformação. Este estudo reforça a importância do estabelecimento de políticas
públicas e programas voltados para a saúde sexual e reprodutiva dos
adolescentes e jovens, os quais devem englobar a educação em saúde, a
divulgação de conceitos pertinentes e do uso correto dos métodos de prevenção
contra as doenças sexualmente transmissíveis. O acompanhamento médico e de
enfermagem é fundamental visto a necessidade de informações que é tão vigente
na infância e na adolescência.

Referencias:
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PÚRPURA

TROMBOCITOPÊNICA

E

OS

CUIDADOS

DE

ENFERMAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Pontes AR; Santos FDB; Pontes DB; Santos JS; Cruz LDCS

Introdução: A Púrpura Trombocitopênica Auto - Imune (PTAI) é uma doença com
resposta imunitária efetuada contra alvos existentes no próprio indivíduo, reagindo
no organismo cronicamente. Clinicamente ela é conhecida pela diminuição de
plaquetas. A sensibilização de plaquetas com anticorpos resulta na sua remoção
prematura da circulação pelos macrófagos do sistema reticulo endotelial,
especialmente no baço. A sobrevida normal das plaquetas é de 7 a 10 dias, mas
na PTAI diminui para poucas horas. O início é quase sempre insidioso, com
petéquias, equimoses, sangramento das mucosas, como epistaxe e sangramento
gengival, ocorre em casos graves, mas, felizmente a hemorragia intracraniana é
rara. A gravidade do sangramento na PTAI em geral é menor do que a observada
em pacientes com graus comparáveis de trombocitopenia decorrente da
insuficiência da medula óssea; isso é atribuído à circulação de plaquetas
predominantemente jovens e funcionalmente superiores na PTAI. A PTAI crônica
tende a recidivar e regredir de forma espontânea, dificultando a previsão da
evolução. Muitos casos assintomáticos são descobertos em hemograma de
rotina. O baço não é palpável, salvo se houver doença associada causando
esplenomegalia. A Púrpura Trombocitopênica Auto-Imune pode ser dividida em
formas crônica e aguda. A forma crônica tem maior incidência em mulheres entre
15 e 50 anos, geralmente é idiopática ou associada a outras doenças. A forma
aguda é mais comum em crianças. Em cerca de 80% dos pacientes, o episódio
segue vacinação ou infecção, como varicela ou mononucleose infecciosa. O
diagnóstico clínico e laboratorial devem excluir outras doenças graves como:
leucemias, linfomas entre outras alterações medulares. Como é doença crônica, o
objetivo do tratamento deve ser manutenção da contagem de plaquetas acima do
nível no qual ocorrem equimoses ou sangramento espontâneo, com um mínimo
de intervenção. Em geral, uma contagem de plaquetas acima de 50.000/mm3 não
requer tratamento. O tratamento mais recomendado é o uso de corticóides, para
pacientes que não respondem à terapia clínica é indicada então a cirurgia de
esplenectomia. Mesmo com a retirada do baço existem pacientes com recaídas e
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que precisam ser mantidos com corticoides; o uso excessivo dos mesmos pode
causar efeito colateral. O número de óbitos em PTA é muito baixo e raro.
(LOPES, 2009.) A conduta adequada para o tratamento de crianças com PTAI,
envolve controvérsias e ainda não existe consenso a respeito da abordagem. Isso
se deve ao fato de haver um risco ínfimo de hemorragias graves e da constatação
de que as plaquetas recuperam-se espontaneamente em 4 semanas, em 30%
dos casos, e dentro de 6 meses, em 70% dos pacientes. A resposta ao
tratamento pode ser classificada como completa parcial, mínima ou ausente,
dependendo do nível de plaquetas alcançado. (JUNIOR, 2007). Neste contexto
apresentamos a seguir relato de experiência sobre os cuidados de enfermagem
prestados a uma criança hospitalizada com PTAI. Objetivos: Levantar os
problemas de enfermagem; identificar os diagnósticos de enfermagem e traçar um
plano assistencial. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência realizado
durante o estágio da atividade curricular enfermagem pediátrica em um hospital
de referência materno infantil em Belém do Pará, no mês de maio de 2011. O
sujeito constitui uma criança do sexo feminino, 11 anos, portadora de Púrpura
Trombocitopênica. A coleta de dados se deu através de entrevista com a mãe e a
criança, exame físico e revisão do prontuário. Para identificar os diagnósticos de
enfermagem foi utilizada a taxonomia II da Nanda internacional. Resultados: Os
problemas de enfermagem identificados foram: equimoses e hematomas
disseminados pelo corpo; abscesso dentário, dor de dente, acamada, crises
convulsivas; força motora diminuída em MSD com hemiparesia, sobrepeso, sono
e repouso alterados, evacuação ausente há uma semana, acesso venoso
periférico e manchas hemorrágicas em MSE. Foram identificados os principais
Diagnósticos de Enfermagem: 1) Integridade Tissular Prejudicada relacionada à
circulação alterada, caracterizada por tecido destruído; 2) Dentição prejudicada
relacionada à higiene oral ineficaz e caracterizada por cáries na raiz do dente e
dor de dente; 3) Risco de disfunção neurovascular periférica relacionada à
obstrução vascular; 4) Nutrição desequilibrada mais do que as necessidades
corporais, relacionada à ingestão excessiva em relação às necessidades
metabólicas, caracterizada pelo peso 20% acima do ideal para a altura e
compleição; 5) Padrão de sono prejudicado relacionado a mobiliário estranho para
dormir caracterizado por mudança no padrão normal do sono; 6) Deambulação
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Prejudicada relacionada à força muscular insuficiente e prejuízo neuromuscular,
caracterizado

por

capacidade

prejudicada

para

percorrer

as

distâncias

necessárias; 7) Constipação relacionada à motilidade do trato gastrintestinal
diminuída caracterizada por freqüência diminuída; 7) Risco de Infecção
relacionada a procedimentos invasivos e 8) Risco de Sangramento relacionado à
coagulopatias inerentes à trombocitopenia. Com o intuito de atender às
necessidades Humanas Básicas afetadas foram elaboradas as seguintes
intervenções de enfermagem: 1) Realizar mudanças de decúbito de 2 em 2 horas,
manter laterais do leito elevadas para que haja melhora da força muscular e o
paciente não apresente sinais de complicações como trombose e escaras,
realizar banho no leito seguido de massagens de conforto para ativar a circulação
e prevenir as úlceras por pressão. 2) Orientar quanto à higiene oral ineficaz,
administrar os fármacos para minimizar o desconforto e desenvolver na criança a
capacidade de cuidar da higiene oral adequadamente; 3) Aumentar a
conscientização do paciente a respeito de quantidade e tipos de alimentos
consumidos; encaminhar ao profissional especializado; o paciente deverá
aprender a monitorar seu peso e manter a variação desejada. 4) Ensinar a
importância de uma dieta equilibrada e rica em fibras, administrar laxante
prescrito, incentivar a ingesta de líquidos, desse modo espera-se que o individuo
relate movimentos intestinais pelo menos a cada 2 a 3 dias. 5) Lavar as mãos ao
manipular o dispositivo intravenoso, alternar as áreas de inserção do cateter
intravenoso e monitorar os sinais flogísticos, com isso o paciente não deverá
apresentar sinais de infecção e 6) proporcionar um ambiente tranquilo com
redução da luminosidade, permitir que a família traga um objeto de estimação da
criança, no sentido de melhorar o padrão do sono. Conclusões: Essa doença é
bastante comum em hematologia clínica e pode ocorrer na forma aguda, a qual
afeta principalmente crianças e tem características benignas, ocorrendo
secundariamente a infecções virais. Isto resulta em trombocitopenia e
sangramento, normalmente na pele e membranas mucosas. A assistência de
enfermagem ao paciente portador de Púrpura Trombocitopênica Auto-Imune visa
detectar alterações decorrentes da plaquetopenia, como: hematomas, equimoses,
petéquias, para que assim o enfermeiro possa implementar um plano de cuidados
específicos ao portador de PTAI.
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QUALIDADE

DA

ASSISTENCIA

PRESTADA

ÀS

PACIENTES

INTERNADAS NO HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE
IMPERATRIZ
Sousa KR¹ Costa EGL¹ Barros PS¹ Mendonça GR¹ Santos FS²
INTRODUÇÃO: A humanização na assistência passa pelo resgate do natural,
daquilo que segue a ordem regular das coisas que o homem subestima, pois o
ser humano necessita de algo que envolve aspectos sociais, éticos, culturais e
psíquicos. A exemplo disto temos a incubadora, onde as crianças eram colocadas
em quase sua totalidade e hoje, por intermédio de observações do
comportamento, das necessidades humanas e de recursos materiais hospitalares,
“descobre-se”, que em alguns casos, a melhor incubadora é a própria mãe, sendo
a recuperação mais rápida e segura do recém-nato. O mesmo acontece com o
adulto, pois quando o familiar participa desta assistência observa-se melhora em
sua recuperação1. A assistência humanizada está representada na expressão
assistência centrada nas necessidades da cliente. Consideramos que a
assistência obstétrica centrada nas necessidades da cliente deva ser baseada
não apenas em procedimentos e normas técnicas pré-estabelecidas, mas na
valorização da individualidade, visto que o ser humano é diferenciado pela própria
natureza por ser racional e possuir características específicas, como caráter,
personalidade, sentimentos, opiniões, crenças, desejos, aspirações, valores
próprios, dignidade e senso de justiça, que devem ser respeitados, considerados
e valorizados². Neste segmento mais ampliado está a enfermagem obstétrica, que
considera a gestação uma experiência que envolve emoções, e tal como o parto,
é um evento social que faz parte da sexualidade feminina e por isso mesmo, deve
ser vivida com muito prazer. Por ser um momento de construção, algumas
transformações poderão causar impactos de naturezas diversas, que podem
variar dependendo da história de vida de cada mulher. Em nossa sociedade, as
modificações desta construção são mais associadas aos aspectos negativos do
que aos positivos3. Assim, a humanização deve ser entendida como a busca do
respeito à vida, tornando a existência humana benévola, afável, fazendo, adquirir
hábitos sociais polidos e civilizados. O ministério da saúde vem assumindo um
¹ Graduando(a) em Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – CCSST
² Enfermeira, Mestre em Liderança, professora da Universidade Federal do Maranhão -CCSST
Eixo: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família
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claro compromisso com o desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e
assistência á saúde de gestantes e recém-nascidos. Promove a ampliação do
acesso a essas ações, o incremento da qualidade e da capacidade instalada da
assistência obstétrica e neonatal, bem como sua organização no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS) instituindo portarias- a saber, n° 569, 570, 571,
572/2000

que

garantem

à mulher e ao recém-nascido o direito de um atendimento digno e de qualidade no
decorrer da gestação, parto e puerpério, incentivando programas como
Maternidade Segura, Hospital Amigo Da Criança e Humanização do Parto e
Nascimento. Em 1985, baseada na Conferencia sobre Tecnologia Apropriada
para Nascimento, promovida pela Organização Promovida pela Organização
Panamericana de Saúde (OPAS) e os escritórios regionais da Europa e das
Américas da Organização Mundial da Saúde (OMS), foram instituídas inúmeras
recomendações para os serviços de saúde, visando uma nova filosofia de
trabalho para promoção das mudanças e comprometimento da assistência, e
treinamento de profissionais para transmissão de novos conhecimentos sobre
aspectos sociais, culturais, antropológicos e éticos. A assistência de Enfermagem
à puérpera é criticamente importante para evitar, por exemplo, as lesões de
mamilo e promover o aleitamento materno como uma experiência positiva e
satisfatória para a mulher. As orientações durante o pré-natal são imprescindíveis,
porém muitas vezes depois do parto a atuação do profissional se faz
indispensável.

Consideramos

que para um parto sem

intercorrência a

permanência da mulher na Maternidade é de poucos dias, é justamente nos
profissionais da atenção básica, principalmente a Enfermeira, que a puérpera se
apoiará.

O Enfermeiro atua para promover a saúde da mulher no período

puerperal por ser essa uma fase que demanda intervenções de Enfermagem na
sua saúde, bem como na saúde da criança4. O ser puérpera necessita adaptar-se
física e emocionalmente às alterações do período pós-parto. Assim, cabe à
enfermagem compreender estas adaptações e realizar a avaliação com eficiência,
para a tomada de decisões baseadas em aspectos técnico-científicos e
humanísticos, facilitando o enfrentamento e adaptação ao papel materno5.
OBJETIVO: Avaliar a qualidade do atendimento de enfermagem sob a opinião das
mães internadas no Hospital Regional Materno Infantil (HRMI) e distinguir em qual
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dos turnos é oferecida a assistência de enfermagem de melhor qualidade.
METODOLOGIA: Este estudo é do tipo descritivo de abordagem quantitativa, o
qual foi realizado no período de outubro a dezembro de 2010 no HRMI. Foram
entrevistadas 266 mulheres das quais algumas eram gestantes, puérperas ou que
sofreram aborto. A avaliação da qualidade foi avaliada em 4 categorias a saber:
ótima, boa , regular e ruim. A partir de uma entrevista feita as usuárias do HRMI,
sendo procedido nos próprios leitos das enfermarias. Para a coleta de dados foi
aplicado um questionário com perguntas objetivas às clientes internadas no
HRMI. Foi explicado as pacientes sobre o anonimato e o sigilo da pesquisa, uma
vez que não foi solicitado a identificação das mesmas, respeitando, também, as
normas exigidas pelo respectivo hospital. Os dados coletados através do
questionário foram então tabulados e o resultado quantitativo das respostas foi
transformado em porcentagem levando em consideração a razão da população
total de clientes internadas. Analisou-se criteriosamente as respostas acerca do
atendimento da equipe de enfermagem prestada ao público-alvo desta
abordagem a fim de chegar a uma conclusão clara sobre o assunto em questão.
RESULTADOS: De acordo com as informações coletadas, aproximadamente 70
(26,3%) mulheres responderam que o atendimento da equipe de enfermagem no
período diurno é ótimo; 153 (58,2%) bom; 37 (13,9%) regular; 4 (1,5%) ruim e 2
(0,7%) não responderam. Quanto ao atendimento noturno, 52 (19,5%)
entrevistadas responderam ótimo, 147 (55,2%) bom, 32 (12%) regular, 9 ruim
(3,3%), 13 (4,1%) não responderam por motivos variando desde não receber
atendimento de enfermagem ou que não quiseram responder. CONCLUSÃO: Foi
possível observar que a qualidade da assistência de enfermagem prestada às
clientes internadas no HRMI classificou-se como boa (bom atendimento), tanto
nos turnos do dia como da noite, pois receberam maior percentual de respostas.
Paralelamente percebeu-se uma melhor assistência relatada durante o dia do que
a noite, evidenciando assim uma maior necessidade de uma assistência mais
humanizada por parte da equipe de enfermagem prestada às pacientes do HRMI
durante esse turno, a fim de promover a saúde da mãe, puérpera ou gestante e
consequentemente à saúde da criança. Além disso, Percebe-se, também, a
necessidade do desenvolvimento de mais pesquisas para conhecer o porquê da
assistência ter sido de menor qualidade durante turno da noite.
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QUALIDADE DE VIDA DE MÃES CUIDADORAS DE CRIANÇAS COM
CONDIÇÃO CRÔNICAS NO DOMÍNIO DO MEIO AMBIENTE.1
MELO, CCA2
SOUSA, FGM3

INTRODUÇÃO: O WHOQOL GROUP (FAMED, 1998), define Qualidade de Vida
como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e
sistema de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas,
padrões e preocupações. O grupo defende que a qualidade de vida é um constructo
multimensional, subjetivo e possui dimensões positivas e negativas.Trata-se de um
conceito muito amplo que engloba de forma comlpexa a saúde física, o estado
psicológico, o nível de independencia, as relações sociais, as crenças pessoais e a
relação com os aspectos significativos do meio ambiente. Enfatiza-se o que Young
et al. (2002) constataram em seu estudo ao afirmarem que há uma intensa
interdependência emocional entre a díade mãe e filho, decorrente do diagnóstico e
da necessidade de exaustivos cuidados com a criança doente, que acabam por
comprometer a identidade de mãe e a função da maternidade. Concluem os autores
que

“embora

não

estejam

doentes

as

mães

experimentam

muitas

das

consequências da doença crônica, incluindo a interferência em sua vida, o
comprometimento de suas funções e papéis e a deterioração de sua qualidade de
vida” (YOUNG et al., 2002, p. 1837). OBJETIVO:Descrever a qualidade de vida de
mães cuidadoras de crianças com condições crônicas segundoo Domínio Meio
Ambiente do instrumento WHOQOL-bref. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo
transversal, exploratório e descritivo, com abordagem quantitativa dos dados. O
estudo foi desenvolvido no serviço ambulatorial da Clínica Escola Santa Edwiges da
Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (APAE) no setor da fisioterapia
pediátrica e no serviço de Pediatria do Hospital Universitário Unidade Materno
Infantil (HUUMI) incluindo a unidade de internação pediátrica (Alas A e E), tendo
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como instrumento de coleta de dados o WHOQOL-bref. O Domínio do Meio
Ambiente é representado por oito questões no instrumento e estas são calculadas
em conjunto para gerar um único escore independente dos outros domínios. A
análise é feita mediante cálculo do escoreatravés de um software semelhante ao
estatístico SPSS (StatisticPackageofthe Social Sicences). O escore final obtido foi
transformado em uma escala de 0 a 100 e sendo medidos em direção positiva, ou
seja, quanto mais alto o escore melhor qualidade de vida.Para a análise das
respostas na escala de Likert, ocorre a distribuição da frequência, onde 1 e 2
representam uma avaliação negativa sinalizando insatisfação, 3 intermediária ou
neutra, 4 e 5 uma avaliação positiva, indicando satisfação. A população de estudo
compreendeu 100 mães cuidadoras de crianças e adolescentes com condições
crônicas atendidas nos serviços de saúde (APAE e HUUMI) durante o período de 25
de Março a 06 de Junho de 2011 e que atenderam aos critérios de inclusão: ser mãe
cuidadora de filho com diagnóstico de doença que se insere como condição crônica,
que estejam em seguimento ambulatorial ou internados. A pesquisa que deu origem
a este subprojeto, em atendimento à Resolução 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde, foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUUFMA (CEP–
HUUFMA), com o número de protocolo: 001798/2010-90. As mães foram
esclarecidas quanto aos objetivos e a metodologia do estudo e assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido, assegurando-se o direito de acesso aos
dados e a garantia de deixar o estudo se acharem melhor para si. RESULTADOS: O
domínio Meio Ambiente obteve escore de 44,78. Ao analisarmos a questão 8(Quão
seguro (a) você se sente em sua vida diária?), a maioria das da mães (44,0%)
sentem-se bastante seguras, seguido de 38,0% que responderam sentir-se mais ou
menos seguras. Apenas 2,0% das mães relataram se sentirem nada segura em sua
vida diária. Com relação ao ambiente físico (clima, barulho, poluição e atrativos),
44,0% responderam se sentirem inseridas em um ambiente físico mais ou menos
saudável e 21,0% relataram estarem situadas em um ambiente físico bastante
saudável. Considerando o quesito relacionado à pergunta de número 12 (Você tem
dinheiro suficiente para satisfazer suas necessidades?), houve a prevalência das
respostas muito pouco (41,0%) e médio (37,0%) contra apenas 3,0% das mães
que referiram ter dinheiro completamente para satisfazer suas necessidades.
Quanto a disponibilidade de informações que são necessárias no seu dia-a-dia,
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42,0% responderam que essas informações estão médio disponíveis, seguido de
31,0% que referem que as informações que precisam no seu dia-a-dia estão muito
pouco disponíveis. Quando questionadas “Em que medida você tem oportunidades
de atividades de lazer?” (questão 14), as respostas que prevaleceram foram muito
pouco e nada com 38,0% e 25% respectivamente. Essa faceta apresentou em sua
maior parte um percentual considerável de respostas negativas somando 63,0% no
seu total. Quando questionadas sobre o quesito 25 (Quão satisfeito (a) você está
com o seu meio de transporte?), houve um predomínio de respostas negativas,
observadas através do percentual de 27,0% que se mostraram muito insatisfeitas
e 25,0% insatisfeitas com seu meio de transporte contra apenas 5,0% das mães
que relataram estar muito satisfeitas. DISCUSSÃO: O valor do escore obtido pelo
domínio do Meio Ambiente foi o mais comprometido de todo o instrumento
WHOQOL-bref, isso pode ser esclarecido por meio da análise das respostas que
compõe o domínio, traduzindo baixo índice de satisfação dessas mães com a sua
qualidade de vida neste Domínio. Vanderline et. al. (2009) apontam em seus
estudos que os pais das crianças, amigos e avós maternas ao manterem uma
proximidade com as mães cuidadoras proporcionam uma sensação de segurança
para elas, uma vez que se sentem confiantes ao saberem que dispõe de uma rede
de apoio da qual sempre podem pedir ajuda. Para Araújo et. al. (2009) o cuidar da
criança portadora de condição crônica requer do cuidador habilidades específicas,
conhecimento da doença, dos sinais, sintomas e das demais características
peculiares para cada patologia. Em seus estudos, os autores revelaram que o
conhecimento das mães acerca da doença do seu filho, mostrou-se insuficiente,
tratavam-se apenas de informações superficiais sobre a doença, gerando
insegurança e inviabilizando o cuidado de modo integral. Assim não possuindo então
habilidades, competência e autonomia necessária para lidar com as demandas
exigidas pela condição crônica.Oliveira et. al. (2008) relatam ainda que a dificuldade
financeira interfere no cuidado com as crianças, pois estas necessitam de
medicamentos, transporte, alimentação adequada entre outras necessidades que
nem sempre a renda mensal é capaz de supri-las. Entende-se que para ser ter uma
boa qualidade de vida, é necessário que as necessidades humanas básicas de um
indivíduo, como alimentação, moradia, saúde e transporte, sejam atendidas e que a
interação com o meio seja plena. Para isso é necessário que o recurso financeiro
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esteja no alcance das pessoas. Oliveira et. al. (2008) encontraram em seus estudos
que as oportunidades de lazer das mães cuidadoras apresentam-se prejudicada. As
mães participam menos de atividades sociais, pois sua atenção é totalmente para a
criança. Observaram ainda que a rotina cansativa dessas cuidadoras as impede de
ter momentos de descontração, sendo muitas vezes vencidas pelo cansaço e
preferem ficar em casa realizando os afazeres domésticos. Acredita-se que a falta
de oportunidades de lazer, se deve principalmente às rotinas exaustivas de cuidado
com a criança, levando à fadiga das mães cuidadoras. Em nosso estudo, acredita-se
que tal fato de insatisfação com os meios de transportes das mães, é por serem em
sua grande parte, usuárias de transportes públicos como o ônibus revelando um alto
grau de insatisfação. O inconformismo das mães ficou evidenciado em virtude das
superlotações dos coletivos e a incompreensão dos motoristas, somando-se a
dificuldade de se locomover com seu filho. CONCLUSÃO: É visível a deterioração
da qualidade de vida das mães cuidadoras no Domínio do Meio Ambiente, sendo
assim necessária a implantação de medidas efetivas para a reversão total ou ao
menos parcial do quadro. A partir destas constatações enfatiza-se o papel do
Enfermeiro como cuidador da criança e da família. Este cuidar do deverá prover a
criança e a mãe como cuidadora principal de intervenções que qualifiquem o
cuidado, mas, sobretudo promova uma melhor qualidade de vida para as mães
cuidadoras. Ao identificar a origem de fatores que afetem a qualidade de vida é
possível uma intervenção mais precisa, encontrando os “pontos-chaves” de onde
pode ser investido.
DESCRITORES: Enfermagem; Qualidade de Vida; Condição Crônica.
REFERÊNCIAS:
FAMED – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL/ HCPA (1998).
Versãoem português dos instrumentos de avaliação de qualidade de vida (
WHOQOL). Disponível em: < http:// www.ufrgs.br/psiq/WHOQOL.html>. Acesso em:
20 dez. 2010
YOUNG, B.; DIXTON-WOODS, M.; FINDLAY, M.; HENEY, D. Parenting in a crisis:
conceptualisingmothersofchildrenswhith câncer. Social Science & Medicine,
Oxford, v. 55, n.10, p. 1835-1847, Nov. 2002.
VANDERLINDE L.F.; BORBA G. A.; VIEIRA M.L. Importância da rede social de
apoio para mães de crianças na primeira infância. Revista de Ciências Humanas,
Florianópolis, EDUFSC, Volume 43, Número 2, p. 429-443, Outubro de 2009.

2456

ARAUJO Y. B.; COLLET N.; MOURA F. M.; NOBREGA R. D. Conhecimento da
família acerca da condição crônica na infância. Revista Texto e Contexto
Enfermagem, vol. 18, n. 3, julio-septiembre, p. 498-505. Brasil, 2009.
OLIVEIRA M. F. S.; SILVA M. B. M.; FROTA M. A.; PINTO J. M. S.; FROTA L. M. C.
P.; SÁ F. E. Qualidade de vida do cuidador de crianças com paralisia cerebral.
Revista Brasileira em Promoção da Saúde, Vol. 21, Núm. 4, p. 275-280, 2008.

2457

RECÉM-NASCIDO COM GASTROSQUISE E TOXOPLASMOSE
CONGÊNITA: UM RELATO DE CASO
Mello FT¹, Tacla MTGM², Ferrari RAP²
INTRODUÇÃO: Os defeitos da parede abdominal anterior (gastrosquise e
onfalocele) representam uma causa relativamente comum de internação na
maioria dos centros neonatais e requerem correção cirúrgica. Gastrosquise é um
defeito na parede abdominal ao lado direito do cordão umbilical. O conteúdo
abdominal hernia por este orifício e as alças flutuam livremente no líquido
amniótico, sem haver saco peritoneal que as recubram, causando assim intensa
serosite. Pode existir associação com vícios de rotação e atresias intestinais.
Tradicionalmente, os recém-nascidos portadores de gastrosquise são submetidos
à redução das alças intestinais e fechamento da parede abdominal na sala de
cirurgia sob anestesia geral, em caráter de urgência, imediatamente após o
nascimento. Por outro lado, a toxoplasmose congênita é uma infecção que se
produz durante a gravidez causada pelo parasita Toxoplasma gondii, que passa
da mãe ao feto. O acompanhamento do enfermeiro e equipe multiprofissional
desde o nascimento é fundamental para melhorar a qualidade de vida de crianças
acometidas por estas doenças e suas famílias. Em um ambiente de terapia
intensiva pediátrica é importante valorizar o cuidado ao paciente, já que o estado
de saúde é crítico e exige atenção, competência e dedicação durante a evolução
clínica. OBJETIVO: Relatar o caso de um recém-nascido com gastrosquise,
portador toxoplasmose congênita e hepatite, sob os cuidados da Unidade de
Terapia Intensiva Pediátrica. METODOLOGIA: Descrição de caso de recémnascido com gastrosquise, toxoplasmose congênita e hepatite, internado na UTI
pediátrica de um hospital escola de Londrina – PR. RESULTADOS: Recémnascido sexo masculino, branco, de mãe adolescente com diagnóstico de
Toxoplasmose não tratada durante gestação e Condiloma perineal. Nascido a
termo, pesando 2840g, em mal estado geral, aparentando aspiração de mecônio,
necessitando de ventilação com pressão positiva e conseqüente intubação orotraqueal, Após nascimento foi encaminhado imediatamente para o centro
¹Enfermeira. Residente de Enfermagem em Saúde da Criança pela Universidade Estadual de
Londrina, Paraná, Brasil.
²Enfermeira. Docente da área de Saúde da Criança do Departamento de Enfermagem da
Universidade Estadual de Londrina, Paraná, Brasil.
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cirúrgico, sendo realizado redução de alças à cavidade, verificando a
impossibilidade de fechamento primário. Já que não era possível o total
fechamento da cavidade abdominal, foi realizado síntese da parede abdominal
com prótese de pericárdio bovino. A cirurgia teve de duração aproximada de uma
hora e meia. Após término da cirurgia, RN foi encaminhado à UTI Pediátrica,
ainda no período da manhã, onde foi admitido em estado grave, sedado, sob
ventilação pulmonar mecânica, hipotérmico, cianótico e depletado. Fontanelas
discretamente deprimidas. Pulmões com murmúrios vesiculares presentes e
diminuídos à esquerda, com roncos difusos e estertores finos e médios. Coração
rítmico. Abdome com curativo oclusivo. Membros frios e perfusão periférica lenta.
As primeiras condutas na unidade de terapia intensiva então foram, aquecer o
RN,

ajustar

parâmetros

da

ventilação

pulmonar

mecânica,

analgesia,

antibioticoterapia, controle dos sinais vitais e eliminações, e coleta de exames
laboratoriais. Durante todo esse período a atuação da equipe de enfermagem foi
fundamental para prestar os cuidados necessários ao paciente. Nos períodos
seguintes, paciente evoluiu com aparecimento de petéquias, oligúria e
sangramento importante por ferida operatória abdominal, sendo necessário
expansão volumétrica, transfusão sanguínea e uso de drogas vaso-ativas. Após
estabilização hemodinâmica, foram traçados os diagnósticos que acometeram o
RN: anóxia neonatal, aspiração de mecônio, hipertensão pulmonar persistente,
infecção congênita por toxoplasmose, sepse precoce e choque séptico, disfunção
hematológica e pós-operatório de correção parcial de gastrosquise com síntese
de pericárdio bovino. Após sete dias de vida, foi submetido a outro procedimento
cirúrgico, para o segundo tempo da correção de gastrosquise. Nesta segunda
cirurgia foi retirado o pericárdio bovino prévio e fixado outro, com fechamento total
de parede. No pós-operatório desta cirurgia também houve sangramento e
oligúria, com compensação mais rápida. Durante os dezenove dias de internação
na UTI Pediátrica, ainda foram diagnosticados uma comunicação inter-ventricular
(CIA), uma estenose relativa de ramos pulmonares, infecção de parede
abdominal, deiscência de ferida operatória, infecção do trato urinário, colonização
por microorganismos multi-resistentes, disfunção de múltiplos órgãos e sistemas
¹Enfermeira. Residente de Enfermagem em Saúde da Criança pela Universidade Estadual de
Londrina, Paraná, Brasil.
²Enfermeira. Docente da área de Saúde da Criança do Departamento de Enfermagem da
Universidade Estadual de Londrina, Paraná, Brasil.
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(respiratório, hematológico, renal e cardiovascular). Com dezenove dias de vida
recebeu alta da UTI Pediátrica para o setor de Moléstias Infecciosas em bom
estado geral, onde permaneceu por vinte e um dias, apresentando nova infecção
persistente em deiscência de ferida operatória e descompensação hemodinâmica,
retornado à UTI Pediátrica em estado grave, necessitando de ventilação pulmonar
mecânica. Evoluiu aguardando novo procedimento cirúrgico e prognóstico ruim.
CONCLUSÃO: O cuidar de pacientes graves em uma unidade de terapia
intensiva é um desafio ao enfermeiro e sua equipe. Necessita-se familiarizar com
as patologias e complicações, investir na educação em saúde da equipe, e
fornecer cuidado de qualidade ao paciente, incluir a família nas orientações e
esclarecimentos e promover alívio da dor e conforto, o que é de suma importância
para tais pacientes. DESCRITORES: Toxoplasmose congênita, Gastrosquise,
Cuidados

de

enfermagem.
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RECÉM-NASCIDO DE BAIXO PESO: HUMANIZANDO
CUIDADO E APROXIMANDO O VÍNCULO MÃE-FILHO

O
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PAIVA AFG
GOMES BV
INTRODUÇÃO: Anualmente, nascem cerca de 20 milhões de crianças com
menos de 2.500g em todo o mundo, sendo 95% nos países em
desenvolvimento. Um terço destas crianças morre antes de completar um ano
de vida, em especial os recém-nascidos de baixo peso ao nascer (RNBP). Os
RNBP constituem um grande problema de saúde pública, visto que o cuidado
necessário à sua sobrevivência e desenvolvimento exige recursos expressivos,
profissionais especializados, instalações, equipamentos e tecnologia. Estes
recursos estão disponíveis de forma limitada nos países em desenvolvimento,
e muitas vezes são usados de forma inadequada. Como alternativa aos
cuidados de alta sofisticação tecnológica e custo foi proposto o uso do Método
Mãe-Canguru (MMC), iniciado na Colômbia e atualmente adotado em vários
países do mundo (CARDOSO, ET AL 2006). O cuidado integral ao bebê e sua
família tem se tornado uma prática durante a internação nas Unidades de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Desde 1999, o Ministério da Saúde vem
implantando a política de atenção humanizada ao recém-nascido de muito
baixo peso (método canguru), uma proposta de humanização da assistência
neonatal baseada em quatro fundamentos básicos: acolhimento ao bebê e sua
família, respeito às singularidades, promoção do contato pele a pele (posição
canguru) e o envolvimento da mãe nos cuidados com o filho (BRASIL, 2002).
Neste contexto, ressaltamos que a humanização do nascimento compreende
ações desde o pré-natal, em que todos os esforços para evitar condutas
intempestivas e agressivas para o bebê devem ser realizados, até o momento
pós-parto onde mãe e bebê precisam estar juntos. O Brasil, hoje, vem
trabalhando com a visão de um novo paradigma da atenção humanizada à mãe
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e à família, respeitando suas características e individualidades (BRASIL, 2002).
1

Neste universo a proposta do MMC se volta para uma maior qualificação dos
cuidados com o RN, voltando à atenção ao bebê individualmente e aos anseios
e necessidades das mães, que passam a viver uma situação inevitável e difícil,
mas na maioria das vezes, temporária. Este método assegura a união da
família e o respeito às necessidades fisiológicas e psicoativas dos bebês. Em
Sobral, cidade do interior do Estado do Ceará, o MMC foi implantado no ano de
2002 na Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) pelo projeto Hospital
Amigo da Criança. Para o desenvolvimento do Programa, a unidade
disponibilizou quatro leitos destinados a RN de baixo peso ao nascer,
procurando assim atender as propostas do MMC: aproximação da mãe e do
bebê, incentivo ao vínculo mãe e filho e contato maior com a mãe através da
pele. Diante disto sentimos a necessidade de desenvolver a promoção e
humanização do cuidado do RN prematuro, uma vez que estas ações
fortalecem o vínculo entre mãe e filho através do conhecimento das mães
sobre os cuidados com seus bebês. Objetivos: Orientar as mães sobre a
importância do contato mãe e filho visando melhorar e humanizar os cuidados
da mãe com o recém nascido prematuro. Metodologia: Este estudo foi do tipo
pesquisa-ação, a qual segundo Thiollent (1996) é entendida como um tipo de
pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita
associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no
qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo, com
abordagem de caráter qualitativo. A pesquisa foi realizada na Enfermaria Mãe
Canguru na Santa Casa de Misericórdia de Sobral – CE, durante o mês de
maio de 2011. Os sujeitos do estudo foram quatro puérperas que estavam
Márcia Aline de Castro Olímpio- Acadêmica de Enfermagem do Instituto Superior de Teologia AplicadaINTA
Maria Gerliane Queiróz Martins- - Acadêmica de Enfermagem do Instituto Superior de Teologia
Aplicada- INTA
Marcielly Maria de Lima Abreu- Acadêmica de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú
Alicequel Ferreira Gomes de Paiva- Acadêmica de Enfermagem do Instituto Superior de Teologia
Aplicada- INTA
Bruna Vieira Gomes- Enfermeira; Preceptora do curso de Enfermagem do Instituto de Teologia Aplicada
-INTA
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internadas na enfermaria Mãe Canguru durante o período do estudo. As
informações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa foram obtidas
por meio de um questionário semiestruturado que constou de perguntas
subjetivas como forma de compreender as necessidades das mães nos
cuidados com o RN prematuro. Além do fato de proporcionar uma orientação
para ação educativa. Os dados foram obtidos durante as entrevistas foram
analisados através da elaboração de categorias temáticas, as quais reúnem os
temas em comuns encontrados nas respostas dos sujeitos da pesquisa. Foram
desenvolvidas duas etapas que ocorreram em que os sujeitos de estudo
estavam disponíveis. A primeira etapa da pesquisa foi através da apresentação
da pesquisa as puérperas e o convite para a participação da mesma, logo
depois aplicamos um questionário para as mães. A segunda etapa da pesquisa
foi realizada em outro momento, através da explanação dos estudantes sobre
os assuntos baseados no questionário aplicado anteriormente. Tais assuntos
foram: a importância do método mãe canguru para o RN de baixo peso
pautado no cuidado humanizado e no fortalecimento do vinculo mãe e filho. A a
identidade dos sujeitos da pesquisa foi preservada, estes foram identificandos
por nomes de pedras preciosas. Este estudo obedeceu à resolução 196/96
(Diretrizes e normas reguladoras de pesquisa envolvendo seres humanos) do
Ministério da Saúde (BRASIL, 2006). Resultados: A idade das mães variou
entre 17 a 34 anos. Todas as mães no momento do parto apresentavam idade
gestacional menor que 37 semanas, variando de 28 a 34 semanas,
evidenciando a prematuridade dos RN. Com a análise foi possível estabelecer
as seguintes categorias temáticas: 1. Método Canguru: Em relação aos
objetivos do método canguru foi observado que as mães possuem pouco
conhecimento. A maioria relatou que sabia que este método servia para o RN
ganhar peso. Uma das mães relatou que o Método Canguru servia para
aumentar o vínculo da mãe com o bebê. As mães, embora internadas na
Enfermaria Mãe Canguru, não compreendem os motivos para estar nesta
enfermaria. Isto permite concluir a necessidade de mais informações para as
puérperas a respeito dos objetivos do Método Canguru. 2 - Vínculo mãe e filho:
Em relação ao vínculo mãe e filho estabelecido através do método mãe
canguru foi possível evidenciar que a maioria das puérperas reconhecia o
método mãe canguru como um fator que aumenta o vínculo mãe e filho. Uma
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relatou que o método mãe canguru servia apenas para aumentar o peso do
recém-nascido. 3 - Humanização ao recém-nascido de baixo peso: Através
dessa categoria podemos perceber que as puérperas não reconhecem a
importância do método canguru para o cuidado humanizado, visto que a
maioria relatou insegurança ao colocar seu recém-nascido em método canguru,
dificultando assim a recuperação do seu recém-nascido e o cuidado
humanizado. Conclusão: Analisando da pesquisa constatamos que as mães
não dispõem de conhecimento suficientes em relação aos cuidados com o
recém-nascido prematuro, apesar de as mesmas receberem algumas
orientações dos profissionais de saúde do setor. De acordo com o relato das
mães entrevistadas, observamos o desconhecimento dos objetivos do
Programa Mãe Canguru e até mesmo os motivos da internação nesta
enfermaria. Diante da situação sugerimos um trabalho voltado para o
esclarecimento da finalidade da Enfermaria Mãe Canguru e a aplicação efetiva
da promoção e humanização do cuidado por parte das mães para que estas
adquiram verdadeiro conhecimento para construção do vínculo mãe e filho.
Acreditamos que um cuidado educativo sistematizado e acompanhado trará
maior eficácia ao método e maior segurança para as mães cuidarem de seus
filhos. REFERÊNCIAS: BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas
de Saúde. Área de Saúde da Criança. Atenção humanizada ao recémnascido de baixo peso: Método Mãe Canguru: manual do curso. 1ª edição,
Brasília:Ministério da Saúde, 2002.
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RECÉM-NASCIDOS DE RISCO ATENDIDOS EM UMA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE NO RIO DE JANEIRO
Campos DC1, Vitari FC².

Introdução: O Projeto Acolhimento Mãe/bebê é o fluxo que visa a referência da
Maternidade à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência da
puérpera, no 5º dia de vida do bebê, garantindo a realização das ações básicas
preconizadas para este período. Tem como objetivo estabelecer o vínculo dessa
família com a Unidade, oferecendo as outras ações de saúde implantadas no
local, a fim de garantir o seguimento desse bebê. Esta estratégia foi instituída no
município do Rio de Janeiro em 2003. Com a sua criação, as UBS do munícipio
do Rio de Janeiro, passaram a adaptar-se a esta nova demanda, alocando um
profissional que seja capaz de desenvolver de forma acolhedora uma escuta ativa
da puérpera no que diz respeito a suas queixas sobre si mesma e sobre seu filho,
e intervir com resolutividade sobre os problemas detectados. Mais do que isso, as
UBS passaram a ter, na prática, um aumento na demanda dos seus
atendimentos, o que precisa ser registrado e continuamente analisado. Constituiuse como principal problemática deste estudo a estratégia do acolhimento para o
atendimento não somente às mulheres no período puerperal, mas também seus
respectivos recém-nascidos (RN). As taxas de mortalidade neonatal e materna
são diretamente afetadas pela execução do acolhimento neste período de
vulnerabilidade da mãe e de seu neonato, pois visa promover a saúde de ambos
e eliminar os riscos de intercorrências que gerem maiores danos. Recém-nascido
de alto risco pode se definido como aquele neonato que, independentemente de
sua idade gestacional (IG) ou peso ao nascer, tem maior chance de adoecer ou
falecer devido a condições ou circunstâncias que alteram o curso normal dos
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Saúde Coletiva no IESC/UFRJ. Instituição Centro Municipal de Saúde Belizário Penna, da
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eventos associados com o nascimento e a adaptação à existência extra-uterina.
O período de alto risco abrange o crescimento e desenvolvimento humano a partir
do momento de viabilidade até 28 dias após o nascimento, e inclui ameaças à
saúde e à vida durante os períodos pré-natal, perinatal e pós-natal (Whaley &
Wong, 1989). Geralmente são classificados de acordo com o tamanho, idade
gestacional e problemas fisiopatológicos predominantes. Estes últimos associamse estreitamente ao grau de maturidade do RN e geralmente implicam distúrbios
químicos - hipoglicemia, hipocalcemia - e/ou conseqüências do funcionamento
imaturo de órgãos e sistemas - hiperbilirrubinemia, dificuldade respiratória,
hipotermia - (Whaley & Wong,1989). Objetivos: Analisar quantitativamente os
atendimentos realizados no acolhimento mãe/bebê, em uma UBS, da área
programática 5.2, do munícipio do Rio de Janeiro; descrever as atividades
desenvolvidas durante a realização do Acolhimento Mãe/Bebê, na UBS de
escolha; e relacionar os resultados obtidos quanto aos recém-nascidos de risco
com os códigos 15, 25, 28 e 33 da atual Declaração de Nascidos Vivos (DNV).
Método: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quantitativa.

O

período proposto para análise dos dados compreende o mês de agosto de 2003,
quando foi implantada a estratégia na UBS cenário do estudo, até agosto de
2009, totalizando 2709 atendimentos. Para fins estatísticos, foram quantificados
os acolhimentos realizados no período, correlacionando os códigos de
classificação de risco de maior relevância para o trabalho considerados pelas
autoras. Para a classificação dos RNR são utilizados os novos códigos da DNV
atual: cód. 15 = Idade Materna menor 20 anos; cód. 17 = Nenhum Grau de
Instrução Materna; cód. 25 = IG menor 37 ou maior 42 semanas; cód. 26 =
Gestação Não Única; cód. 27 = Tipo de Parto – fórceps ou outro; cód. 28 =
Nenhuma consulta pré-natal; cód. 31 = Apgar no 5º menor 6; cód. 33 = Peso ao
nascer menor que 2500g; cód. 98 = Sífilis Congênita/ cód. 99 = outros. Dentre
estes foram destacados os seguintes: idade materna menor de 20 anos, idade
gestacional menor de 37 semanas, nenhuma consulta pré-natal e peso ao nascer
menor que 2500g. A coleta de dados foi feita baseada nas informações
constantes no Cartão de Referência da Maternidade à UBS mais próxima da
residência da família. Sendo acolhimento, por definição: recepção, atenção e
consideração, este trabalho propõe-se a discorrer sobre a importância desta ação
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na detecção riscos em recém-nascidos por esta recebidos. A realização do
acolhimento mãe/bebê, como a ação de receber, dar atenção e ter consideração
pela puérpera, RN e sua família quando chegam à UBS para as ações
preconizadas, garante promoção de saúde e prevenção de agravos ao recémnato e sua mãe num momento de grande vulnerabilidade. As ações realizadas na
UBS, no momento do acolhimento são as seguintes: realização do teste do
Pezinho; avaliação da vacina BCG (checar, aplicar se ainda não realizada);
avaliação da prática do aleitamento materno – orientação, proteção e apoio;
avaliação do risco do bebê – recém-nato de risco (RNR); avaliação do risco da
puérpera - avaliação de método contraceptivo e de esquema vacinal para rubéola
e tétano. O fluxo de encaminhamento é o seguinte: a puérpera é encaminhada à
UBS mais próxima de sua casa, portando um cartão de referência que assinala o
dia, a hora e o nome do profissional que deverá prestar o atendimento. Na maioria
das vezes, a primeira consulta é feita pelo enfermeiro do setor. No entanto a
equipe do projeto é multidisciplinar treinados para o tipo de intervenção
necessária, de acordo com a necessidade da puérpera, RN ou família (RIO DE
JANEIRO, 2003). Resultados: Os resultados foram medidos por frequência
simples e serão demonstrados por gráficos e tabelas. Foram realizados 2709
acolhimentos, que em média, correspondem a aproximadamente 38 acolhimentos
realizados por mês. Destes, 28% foram classificados como RNR. Dentre estes,
aproximadamente 41% correspondem ao código 15; 12% ao código 25; 12%
código 28 e quase 10% (9,07%) ao código 33. Conclusões: Segundo os dados
anteriores, pode-se concluir que o número de adolescentes grávidas/mães
continua alto, sendo de 20% no período e cenário de acolhimento determinados.
O fato de aproximadamente 5% das mulheres não terem tido nenhuma consulta
Pré-natal é preocupante, pois pode ser um fator que contribua para a
prematuridade gestacional (5,5%) e o baixo peso ao nascer (4, 2%), acarretando
a ocorrência significativa do cód. 99, referente a outros riscos ao recém-nato. Vale
ressaltar que durante o período, doze RNR apresentaram cód. 98 (sífilis
congênita). Conclui-se então que se faz necessário

melhorar o sistema de

orientação/educação sobre Métodos Contraceptivos, criando grupos específicos
de Planejamento Familiar para Adolescentes; aperfeiçoar a oferta de Serviços de
pré-natal, para suprir a demanda reprimida; além de aprimorar também os
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Serviços Auxiliares de Diagnóstico para atender com melhor qualidade às
necessidades durante o período gestacional. Estas são ações que visam
maximizar a qualidade de vida e saúde no ciclo grávido – puerperal, minimizando
os riscos à saúde da mulher e principalmente ao concepto.

Referências:
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Mãe/Bebê. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Saúde; 2003. 30 p.
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RECÉM-NASCIDOS QUE ADQUIREM INFECÇÃO HOSPITALAR NA
UTI
Conceição A. T.¹
Sousa C. S.

Resumo
Resumo Introdução: Relatos da ocorrência de infecções adquiridas em locais nos
quais reuniam-se pessoas para o cuidado de enfermidades remontam à idade
média. Os riscos inerentes à assistência hospitalar, quanto à morbidade e à
mortalidade, são também conhecidos desde a origem dos hospitais, no século
XVIII ². Com o parto hospitalar, a Unidade de Internação Neonatal é local onde os
recém-nascidos são recebidos e têm o primeiro contato com a flora microbiana
hospitalar, sendo ali colonizados. Assim, geralmente, 48 horas após o
nascimento,

os

tecidos

são

invadidos

por

microrganismos

de

origem

predominantemente materna. Mais tarde se instalarão microrganismos outros
originários da equipe de saúde, de outras crianças e de visitantes, podendo
desenvolver infecções exógenas ou por invasão adquirida. Apesar de todo o
avanço

tecnológico

observado

nas

últimas

décadas,

principalmente

o

aparecimento dos antibióticos, as infecções constituem causas importantes nos
altos índices de morbimortalidade neonatais. Provavelmente, aspectos sócioeconômicos-culturais contribuem para esta maioria dos hospitais brasileiros, a
carência qualitativa e quantitativa de recursos materiais e humanos e a precária
saúde do povo¹. A colonização é a presença de um microorganismo em um
hospedeiro com crescimento e multiplicação, mas sem qualquer expressão clínica
ou detecção de resposta imunológica no hospedeiro no momento em que este é
isolado. O feto em desenvolvimento está protegido da flora microbiana do trato
genital materno. A colonização normal do recém-nascido e da placenta inicia-se
durante o processo de nascimento e após a ruptura das membranas amnióticas,
continuando por meio do contato com a mãe e com os ambientes inanimado e
animado, até que ocorra um equilíbrio delicado e seja estabelecida a flora normal
endógena Neonatal. A presença de flora normal de microorganismos pouco
1- Graduanda em Enfermagem na universidade UEMA. aninhha-0105@hotmailo.com
2- Graduanda em Enfermagem na universidade UEMA. carolina.silvasousa@hotmail.com
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virulentos protege o recém-nascido de organismos potencialmente patogênicos
tais como os bacilos gram-negativos, pois os organismos da flora normal
proliferam nos diferentes sítios, competindo com os organismos patogênicos e
raramente causando doença. Assim é que as barreiras naturais locais contra
infecções bacterianas estão comprometidas no recém-nascido. As medidas
básicas de prevenção de infecção hospitalar aplicadas ao recém-nascido incluem
a promoção da colonização do recém-nascido com flora bacteriana não
patogênica, sendo as principais a profilaxia da oftalmia neonatal e os cuidados
com a pele e o coto umbilical. A pele, especialmente do recém-nascido pré-termo,
é imatura e tem permeabilidade aumentada, causada, em parte, pela produção de
ácidos graxos livres e por seu ph alcalino, além de sua integridade poder ser
alterada por agressões ambientais. O cordão umbilical pode ser outra fonte de
infecção, devido à sua proximidade do sistema circulatório, aumento da
permeabilidade e colonização potencial com patógenos. Além disso, a produção
de imunoglobulina A secretora está ausente nos primeiros dias de vida, tornando
o epitélio respiratório e gastrintestinal vulneráveis. Deve-se estar atento também
para os cuidados com o leite materno e a fórmula láctea, pois são muito
importantes. Quando o recém-nascido doente não pode ser amamentado pela
mãe, o leite materno deve ser estocado com precaução para evitar a
contaminação bacteriana. As mãos da mãe devem ser lavadas com antisséptico,
e o leite, retirado e estocado em mamadeiras esterilizadas. Em geral, recémnascidos em boas condições têm pequena duração de hospitalização e não são
submetidos a procedimentos invasivos. Dessa maneira, a exposição ao manuseio
dos profissionais é o fator de risco mais importante para estas crianças². A
entrada de profissionais, pais e familiares na unidade de internação neonatal deve
ser triada em relação à presença ou risco de doenças infectocontagiosas. Nesse
aspecto, atenção especial deve ser dada a visitas de irmãos, rotina esta já
implementada em algumas Unidades de Atendimento Neonatal no Brasil, uma vez
que crianças têm um risco maior para essas doenças. Todas as pessoas com
infecções respiratórias, cutâneas ou com diarréia não devem ter contato direto
com o recém-nascido⁴. A existência de rotinas para prevenção de infecções
hospitalares e de pessoal em número suficiente para cumpri-las é relevante na
profilaxia e controle de infecção hospitalar. Através da literatura consultada,
1- Graduanda em Enfermagem na universidade UEMA. aninhha-0105@hotmailo.com
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2470

verificamos que para a prevenção da infecção hospitalar no berçário, alguns
cuidados devem ser tomados quanto ao ambiente, ao pessoal, paramentação,
equipamentos e ao recém-nascido¹. A equipe de enfermagem responde por
grande parte dos mecanismos de prevenção, seja em atividades administrativas
quando supervisiona e faz treinamento de pessoal, seja nos cuidados prestados
aos recém-nascidos¹. Objetivo: realizar revisão sobre as infecções hospitalares
neonatais, destacar as principais formas de contaminação para com o recémnascido. Metodologia: Trata-se de estudo bibliográfico que tem como sustentáculo
metodológico as obras de KAMADA (1997), MUSSI-PINHATA (2001), RICHTMAN
(2005) e sites eletrônicos para análise e avaliação da assistência de Enfermagem
a infecção hospitalar no recém-nascido, mais precisamente nos casos de infecção
hospitalar na UTI. Resultados: Dos 12 artigos encontrados 4 tinham uma maior
relevância para o estudo. O artigo consta tópicos que consideramos de
importância no manejo das infecções hospitalares, como conceitos utilizados em
infecção hospitalar, métodos de vigilância epidemiológica, infecção hospitalar em
áreas críticas da pediatria como unidades de terapia intensiva e neonatal, ténicas
utilizadas durante o cuidado do recém-nascido como também da equipe de
enfermagem. Os dados obtidos mostram que ainda há uma falta de consenso
sobre determinadas técnicas desenvolvidas com os recém-nascidos. Conclusão:
As infecções hospitalares neonatais representam problema relevante cujo
controle depende de medidas que se aplicam à gestante, ao ambiente hospitalar,
à equipe assistencial e ao próprio recém-nascido. Apesar de terem surgido novas
propostas para a redução do risco de infecção hospitalar em recém-nascidos prétermo, estas são de custo elevado e não substituem a vigilância epidemiológica
contínua

nas

unidades

neonatais.
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REFLEXÕES ENTRE O CUIDAR E A HUMANIZAÇÃO NA UTI
NEONATAL SOB A PERSPECTIVA DA ENFERMAGEM

AUTORES: Aben-Athar CYUP1, Ribeiro MA1.

Introdução: O cuidado de enfermagem corresponde a um conjunto de ações
aplicado ao cliente que visa a atenção integral nos aspectos biológico, psicológico
e social, de maneira a contemplar todos os anseios e necessidades do cliente.
Assistir em enfermagem significa, “fazer pelo ser humano aquilo que ele não pode
fazer por si mesmo; ajudar ou auxiliar quando parcialmente impossibilitado de se
autocuidar; orientar ou ensinar...”1 e também: “prestar cuidados ao ser humano e
não à sua doença ou desequilíbrio”1. Deste modo, a carreira de enfermeiro deve é
circundada dos princípios éticos e doutrinários do bem-estar do cliente em todos
os âmbitos e de um olhar humano e holístico durante as ações assistenciais.
Assim, a atuação da enfermagem nos mais diversos setores e serviços de saúde
deve focar as necessidades e privações individuais dos clientes, e, em
neonatologia, a fragilidade dos pequenos seres atendidos revela o quando é
importante considerar todos os anseios dos recém-nascidos, da família que os
aguarda e da sociedade a qual eles participam desde o ventre materno. A criança
doente, internada em uma UTI, periodicamente passando por procedimentos
técnicos, longe do calor e carinho materno sofre, tem medo e está fragilizada;
tudo que ela precisa é de cuidados especiais, capazes de minimizar todo dissabor
do ambiente hospitalar, sendo o toque humanizado do enfermeiro essencial para
alcançar tal intento. Deste modo, humanização é, “o processo que confirma no
homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a
aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das
emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a
percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor”2. Isso
equivale a dizer que o profissional cuidador de neonatos de alto risco precisa ter a
sensibilidade de compreender todo contexto o qual passa a criança e a família, e
1- Acadêmico de Enfermagem da Escola de Enfermagem Magalhães Barata – Universidade do
Estado do Pará
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deve saber atuar de maneira a cuidar de todos os envolvidos na situação,
trabalhando pelos mesmos, tendo em vista sempre o reestabelecimento da saúde
do cliente e o compromisso do cuidar humanizado. Objetivo: Ao mesurar a
importância da humanização como produto e sinônimo de qualidade da
assistência sistematizada da enfermagem no âmbito da neonatologia, o presente
estudo visa primordialmente a identificação de aspectos e considerações que
contribuam para ações humanizadas nas unidades de internação neonatal, bem
como a atualização, expansão e divulgação de conhecimentos acerca da
temática. Metodologia: Este trabalho foi desenvolvido com base em uma revisão
integrativa da literatura, cujo foco principal é a humanização nas unidades de
terapia intensiva neonatal e a relação com o cuidar de enfermagem. A pesquisa
do assunto foi aplicada com base em artigos científicos publicados em revistas
especializadas, manuais e publicações do Ministério da Saúde do Brasil e livros
de conceituados autores sobre o tema, sempre tendo em vista o acerto e a
credibilidade desta produção. A revisão da literatura é um método de pesquisa
que permite o conhecimento dos pontos de vista, descobertas e percepções de
diversos autores acerca do tema de escolha. Com base na seleção de variadas
produções científicas é possível constatar evidências e analisar os resultados
obtidos formando ponderações coesas com o conteúdo apresentado em múltiplas
autorias, revelando confiabilidade e atualização na temática apresentada3.
Resultados e Discussões: A leitura e análise dos dados obtidos nas bibliografias
pesquisadas permitiu o reconhecimento de dois principais eixos ou enfoques para
construção

do

processo

de

enfermagem

humano

nas

UTI

neonatais,

denominados por nossa autoria: “humanização nos cuidados e ações” e
“humanização com o neonato e a família”. O primeiro deles trata justamente das
atividades realizadas pela enfermagem, ou seja, dos procedimentos, e considera
que estes devem ser executados com perícia de modo a evitar sofrimento ou até
mesmo iatrogenias. Já o segundo, diz respeito a um cuidado que envolve o
cliente e todos os envolvidos no contexto da hospitalização do mesmo, com
enfoque para a família. Esses dois eixos serão detalhados. Humanização nos
cuidados e ações: prevenir e abrandar fatores potencialmente geradores de
1- Acadêmico de Enfermagem da Escola de Enfermagem Magalhães Barata – Universidade do
Estado do Pará
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estresse, reduzir ao máximo possível a manipulação do paciente, alocando e
respeitando os períodos de sono e repouso. Ter extremo cuidado e perícia ao
realizar procedimentos, evitando situações dolorosas ou angustiantes para os
neonatos. As condições do ambiente devem ser rigorosamente adequadas de
modo a promover a cura e o cuidar humanizado – buscando inclusive preceitos da
teoria ambientalista de Florence Nightingale -, assim, a luminosidade, os ruídos, a
temperatura, a umidade, os odores, as cores e decoração devem ser
administrados de modo a oferecer o sumo de conforto; fornecer brinquedos
(higienizáveis) aos bebês e objetos de estimulação visual favorece na produção
de um ambiente mais humano e reduz o estresse dos clientes. Agora o segundo
eixo, Humanização com o neonato e a família: aborda as ações psicossociais
relacionadas ao cuidar amplo, ou seja, aquele que envolve o bebê e a família.
Nesse aspecto, o enfermeiro deve identificar e compreender os riscos e angústias
do pequeno paciente e da família presente (mãe, pai, irmãos, avós, outros),
aplicar a sistematização da assistência para fornecer proteção a eles e,
consequentemente, um cuidar diferenciado, abrangente e humano. Para os
familiares, informações precisas e em linguagem acessível, subsidiar o contato
com o neonato, promover a amamentação ao seio materno, ensinar os cuidados,
fazer com que participem ativamente da cura e cuidados da criança e prestar
suporte emocional estão entre os principais meios de humanização. Conclusões:
A base dos princípios da humanização – descritos por variados autores –, é,
primordialmente,

a

capacidade

do

enfermeiro

neonatologista

em

aliar

sensibilidade e percepção das vicissitudes da internação de um recém-nascido
em uma UTI às técnicas, equipamentos e procedimentos relacionados ao cuidar.
O toque, a observação, a conversa e o profissionalismo científico fazem parte
desse modelo de assistência e são o diferencial. Quando a enfermagem trabalha
a integralidade, ela favorece o desenvolvimento de um cuidado realmente efetivo
e humanizado. Incorporando e aplicando essa concepção, a criança internada
terá conforto e segurança e bem-estar e os familiares terão confiança no
profissional e, consequentemente, tranquilidade, deste modo surge a excelência e
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o reconhecimento da enfermagem como profissão essencial e capacitada em
cuidar.

DESCRITORES: Unidade de terapia intensiva neonatal, Humanização da
assistência, Cuidados de enfermagem.
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Introdução: A dengue é a arbovirose humana mais freqüente, é reconhecida como
uma entidade clínica desde 1780. Durante o século XIX foi considerada uma
doença esporádica, causando epidemias após longos intervalos. No entanto,
mudanças dramáticas neste padrão ocorreram e atualmente é considerada a
doença viral transmitida por vetor mais comum no mundo, sendo endêmica em
100 países (Monteiro et al., 2009). No Brasil, assim como em outros países
tropicais, a doença é endêmica, apresentando surtos epidêmicos anuais desde
1986. Tornou-se, por isso, um problema de saúde pública nacional (Baroni e
Oliveira, 2009). O vírus da dengue (DENV) possui quatro sorotipos (1, 2, 3 e 4) e
a encefalite pode estar associada a qualquer um dos quatro sorotipos. Na maioria
das vezes, os infectados apresentam quadro de febre, artralgia e exantema ou de
febre hemorrágica. A causa (e até a existência) da encefalite pelo DENV tem sido
motivo de controvérsia. Contudo, em certas regiões do Sudeste Asiático, um em
cada 20 pacientes com diagnóstico de infecção no sistema nervoso central (SNC)
apresenta encefalite por dengue. O quadro clínico cursa com confusão mental,
diminuição de nível de consciência, crises convulsivas (especialmente em
crianças), geralmente acometendo os pacientes com quadro de leucopenia,
trombocitopenia e alterações ocorridas em conseqüência do aumento da
permeabilidade capilar (da Fonseca e Fonseca, 2002). Embora manifestações
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extrapiramidais vistas freqüentemente em outras arboviroses, como Febre do
Oeste do Nilo e encefalite japonesa, a encefalite pelo DENV não costuma
provocar tremores ou distúrbio do movimento; porém, há relatos de síndrome
extrapiramidal. O diagnóstico é feito baseado no quadro clínico e laboratorial
completo e sempre outras causas devem ser excluídas. O MAC-ELISA (IgM
Antibody Capture Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) para DENV permanece
reagente no líquor por até 3 meses. Se disponível, a confirmação por
Transcriptase Reversa – Reação em Cadeia de Polimerase (RT-PCR) no líquor e
soro deve ser feita. Não existe tratamento específico para dengue e todos os
esforços ainda devem ser direcionados para controle do vetor (Ferreira et al.,
2005). Desde 2007 vários estados da região nordeste do Brasil vem apresentando
aumento da incidência de casos graves de dengue em menores de 15 anos de
idade. O município de São Luís, capital do estado do Maranhão, apresenta
aumento da incidência de dengue grave em crianças desde 2005. Objetivo:
Descrever um caso de dengue com apresentação atípica (encefalite) e evolução
fatal. Metodologia: relato de caso encefalite pelo DENV com evolução fatal,
ocorrido em maio de 2011 e internado em um hospital de alta complexidade da
rede particular do município de São Luís. O protocolo de pesquisa foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital em que a criança foi internada
(Processo nº017/2011). Resultados: Relato de caso: menor, 2 anos e cinco
meses, feminino, cor parda, gemelar, previamente hígida. Residia em uma
localidade na zona sul do município de São Luís, estado do Maranhão, região
nordeste do Brasil. A localidade da residência situa-se no distrito sanitário do
Tirirical, onde já foi confirmada por laboratório a ocorrência de vários casos de
dengue. Foi atendida no dia 03 de maio de 2011 (data do início dos sintomas) em
um hospital privado com serviço de pronto atendimento de pediatria. Sinais e
sintomas relatados pela mãe: febre, orofaringe hiperemiada, tosse seca, olhos
avermelhados com secreção não purulenta. Pediatra prescreveu Azitromicina,
Diclofenaco gotas e um xarope fitoterápico. Mesmo após uso dos medicamentos
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referidos durante dois dias, a febre não cedeu. No dia 06/05/2011, por volta das
16h00, apresentou febre alta, calafrios, palidez facial, gemência, apatia e mucosa
oral cianótica. Como o quadro era de gravidade e o trânsito estava lento, o pai da
menor pediu ajuda da policia militar para levá-la a um hospital de alta
complexidade da rede particular. Quando deu entrada no setor de emergência do
referido hospital apresentava rebaixamento do nível de consciência, diurese
escassa, diarréia, sonolenta e perfusão periférica lentificada. Sinais vitais à
admissão: pulso: 118bpm, pressão arterial: 135 x 102 mmHg, temperatura axilar:
37,7ºC, frequência respiratória: 18irm, satO2:93%. Exame físico: estado geral
grave; aparelho cardiovascular: taquicardia; SNC: torporosa. Na emergência
foram feitas as hipóteses diagnósticas de Infecção Urinária, Gastrenterite e
Sepses. Ainda na emergência, após expansão volêmica, houve melhora do
quadro, mas durante a madrugada do dia 07/05/2011, evoluiu com rebaixamento
do nível de consciência (Glasgow 3) e apneia, sendo intubada e iniciado
antibiótico. Às 7h45 do dia 07/06/2011, a menor foi encaminhada para a unidade
de tratamento intensivo (UTI), cursando com prostração, rebaixamento do nível de
consciência, com presença de sinais de descerebração. Em 09/05/2011, recebeu
diagnóstico

de

Panencefalite,

com

base

no

exame

de

tomografia

computadorizada de crânio e nos achados eletrofisiológicos. Sorologia para
dengue: IgM reagente e IgG não reagente. Exame físico: estado geral gravíssimo,
afebril, SNC: Glasgow 3, arreflexia, pupilas isocóricas não fotorreagentes. Iniciado
protocolo de morte encefálica. Em 17/05/11 evoluiu para o óbito. Resultados de
exames realizados em 06/ 05/11: Albumina 3,7g/dl; Hemoglobina 12,0 g/dl;
Hematócrito 36,2%; Leucócitos 7.100/mm³; Plaquetas 217 mil/mm³ e em 07/05/11
Aspartato aminotransferase (AST) 5.948 u/L; Alanino aminotransferase (ALT)
4.016 u/L. Conclusões: A doença evoluiu rapidamente com muita gravidade. Os
achados clínicos e laboratoriais, demonstrando comprometimento de SNC e
fígado, chamam atenção para o fato de que a dengue grave pode se manifestar
com comprometimento grave de órgãos, o que está em consonância com a
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classificação revisada de dengue da Organização Mundial de Saúde (World
Health Organization, 2009). No manejo clínico do caso faltou a confirmação
laboratorial da causa da encefalite, assim como a realização de autópsia.
Enfatizamos que todo esforço deve ser feito para confirmação laboratorial dos
casos de encefalite. Chamamos a atenção da enfermagem para estar alerta aos
sinais de gravidade em pacientes com suspeita de dengue, assim como saber
reconhecer os casos com manifestações atípicas. Referências: Baroni CJ,
Oliveira TB. Aspectos epidemiológicos da febre clássica da dengue, em Giruá –
RS. RBAC. 2009;41:289-93. da Fonseca BA, Fonseca SN. Dengue virus
infections. Curr Opin Pediatr 2002;14:67-71. Ferreira MLB, Cavalcanti CG, Coelho
CA, Mesquita SD. Manifestações neurológicas de dengue: estudo de 41 casos.
Arq Neuropsiquiatr. 2005;63:488-93. Monteiro ESC, Coelho ME, Cunha IS,
Cavalcante MAS, Carvalho FAA. Aspectos epidemiológicos e vetoriais da dengue
na cidade de Teresina, Piauí – Brasil, 2002 a 2006. Epidemiol Serv Saúde.
2009;18:365-74. World Health Organization. Dengue: guidelines for diagnosis,
treatment, prevention and control: new edition. [Internet]. Geneva: World Health
Organization,

2009.
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Introdução: O bebê prematuro ou pré-termo nasce com a idade gestacional menor
que 37 semanas e a imaturidade extrema aparece naqueles nascidos com menos
de 28 semanas de gestação. Nesse contexto se torna difícil inclusive identificar no
rosto do filho traços que possibilitem a percepção da herança familiar, e, dessa
maneira, favoreçam a construção de um vínculo com o bebê.

1

A importância do

afeto na relação mãe-filho no aparecimento e desenvolvimento da consciência do
bebê e a participação vital que a mãe tem ao criar um "clima emocional
favorável", sob todos os aspectos, ao desenvolvimento da criança. São os
sentimentos maternos que criam esse clima emocional que confere ao bebé uma
variedade de experiências vitais muito importantes por estarem "interligadas,
enriquecidas e caracterizadas pelo afeto materno". Tais experiências são
essenciais na infância, pois, nesse período, os afetos são de altíssima relevância,
maior do que em qualquer outro período posterior da vida, visto que, do ponto de
vista psicológico, grande parte dos aparelhos sensório, perceptivo e de
discriminação sensorial ainda não amadureceu; como consequência, a atitude
emocional da mãe serve para orientar os afetos do bebé e conferir qualidade de
vida à sua experiência.2 O abandono de bebês e crianças caracteriza-se como um
sintoma social, geralmente observado em famílias monoparentais, nas quais a
pobreza se apresenta como um dos determinantes da entrega de crianças para
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os cuidados institucionais.3 Para os bebês abandonados, o nascimento representa
um corte radical em relação a tudo o que eles conhecem: a voz da mãe, os ruídos
de seu corpo, a voz do pai, o ambiente familiar, enfim, tudo aquilo que permite a
um recém-nascido se situar nos primeiros momentos de sua vida desaparece. A
passagem do hospital para a instituição de abrigo representa para o bebê a
reatualização do "corte" vivido no nascimento quando fora separado de sua mãe.
Quando os vínculos estabelecidos com os membros da equipe do hospital não
são simbolizados no momento da transferência para o abrigo, ficam sujeitos a
reaparecer sob a forma de sintomas clínicos posteriores.4 O interesse em
desenvolver este trabalho surgiu pela experiência do grupo no acolhimento de um
prematuro extremo, após ser abandonado pela mãe na Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal de um hospital privado em Niterói-RJ. Objetivo: O estudo tem
como objetivo relatar a experiência vivida por profissionais de saúde em situação
de

abandono

neonatal

por

puérpera

nos

primeiros

dias

de

vida.

Metodologia:Trata-se de um relato de experiência de uma abordagem
multidisciplinar por meio de estratégias de inserção do neonatal em uma nova
família acolhedora. Resultados: Em fevereiro de 2011, em um hospital da rede
privada, associado ao Sistema Único de Saúde,

no município de Niterói no

Estado do Rio de Janeiro, a gestante Y deu entrada no setor de Pronto
Atendimento do referido hospital. A gestante, de 14 anos, estava na 270 semana
gestacional, apresentava bolsa rota e quadro hipertensivo. Após o primeiro
atendimento, a mesma foi encaminhada para o Centro Obstétrico, sendo feito
parto por via vaginal. O concepto nasceu com 583 gramas, sendo encaminhado
imediatamente para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, recebendo assim
os cuidados necessários da equipe multidisciplinar. Após a adolescente Y ter
recebido alta hospitalar, se negou a informar os dados da família para que
pudessem vir busca-la. A mesma foi orientada em relação a necessidade de sair
acompanhada de um responsável devido a menor idade, além de orientação
sobre visita ao RN, documentação e tramites burocráticos. Porém se manteve
relutante em chamar a amiga ou um possível companheiro. A situação foi
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comunicada ao serviço social que entrou em contato com a amiga que foi buscar
a adolescente no hospital. Após a alta hospitalar da mãe, o RN, de nome V,
manteve bom estado geral e ganho ponderal significativo, porém Y não
compareceu em nenhuma visita hospitalar. Novamente o serviço social foi
comunicado e comprovou que os telefones informados pela adolescente não
eram verdadeiros. O serviço social, então, notificou o caso ao Conselho Tutelar
da região, que entrou em contato com a adolescente e a mesma informou seu
desejo de entregar V para adoção. Todos os trâmites da adoção foram realizados
e após a escolha dos pais adotivos, foi realizado um trabalho pela equipe
multidisciplinar com os pais para a criação do vínculo pais-filho. A família acolheu
V, desde o primeiro contato, comparecendo diariamente a unidade de internação
até o momento da alta hospitalar. O trabalho de toda a equipe multidisciplinar
constituída por enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, fonodiólogos
e assistentes sociais teve o objetivo de facilitar o acolhimento junto a família para
adequação de V com os pais adotivos, assim como já é realizado com os pais
biológicos e seus conceptos. Discussão: O objetivo do trabalho em equipe
realizado na referida instituição com prematuros, inclusive pela história pregressa
de suas famílias em vulnerabilidade social, é a promoção do acolhimento do
recém nascido na instituição família, afim de minimizar as dificuldades de
adequação dos prematuros no ambiente familiar, amenizar os conflitos e orientar
como deverá ser o cotidiano dessa convivência entre mães e filhos. Dessa forma,
foi possível que o cuidado para com V fosse levado ao término, com êxito. Foi
realizada, adequadamente, a passagem gradual dos cuidados para os pais
adotivos. Nesse processo foi observado uma exelente adaptação da mãe com o
bebe e do bebe com a mãe, assim verificamos que a criação do vínculo é possível
quando a mãe tem confiaça na equipe e adquire a percepção do objetivo da
equipe em ajuda-la no processo de inserção do seu bebe na estrutura familiar,
podendo ter ou não traumas durante o processo que são superados
posteriormente. Considerações finais: A manutenção do vínculo mãe-bebe é
considerado um dos fatores principais para o desenvolvimento da criança, criando
1-Pós graduanda em neonatal da Universidade Gama Filho e Enfermeira da Casa de Saúde e
Maternidade Santa Martha S/A
23- Pós graduanda em neonatal da Universidade Gama Filho
4- Pós graduando em neonatal da Universidade Gama Filho e Enfermeiro HOSPITAL DE CLINICAS
DE NITEROI

5- Pós graduanda em neonatal da Universidade Gama Filho e residente em saúde do adolescente
HUPE/UERJ

2483

assim o apego necessário para o seu desenvolvimento. Podemos dizer que a
internação prolongada e a ruptura do vínculo com a mãe biológica são fatores de
risco para o desenvolvimento mental do bebe. Assim o trabalho da equipe
multidisciplinar evita danos á saúde mental da criança, proporcionando á ela
cuidado e carinho. É importante que a equipe atue na direção de um só objetivo, e
tome como meta o trabalho conjunto entre a própria equipe e as famílias, que a
mesma possa sempre estimular o trabalho de humanização entre os bebês
abandonados ou que são rejeitados por suas mães. É indispensável as
informações, esclarecimentos pertinentes ao processo de aproximação das
relações afetivas sejam claras e coesas, em uma linguagem falada pela mãe e a
equipe multidisciplinar. Em fim todos os membros famíliares destes prematuros,
devem entender as dificuldades da equipe neste processo de reinserção destes
recém nascidos, para que haja uma troca de experiências e adesão de todos no
mesmo objetivo de dar a este bebê um lar seguro , e com amor para que ele
possa crescer saúdavel. Com o relato de caso de nossa experiência, esperamos
contribuir com conteúdo científico para pesquisadores e profissionais com
interesse na manutenção do vínculo mãe bebe em caso de abandono neonatal.
Descritores: Neonatologia, Criança Abandonada, Equipe de Assistência ao
Paciente. Referências:
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Introdução: A gravidez na adolescência é um tema muito discutido na época
presente, mas que ainda causa polemica dentro de muitas famílias. Ainda mais
quando esta chega tão cedo, a ponto de provocar uma série de penalidades à
mãe, muitas vezes de primeira viagem. Sabe-se que a adolescência é uma
período critico na vida de muitos jovens, por ser marcada por intensas
modificações tanto no corpo quanto na mente, e por duvidas e questionamentos,
sobre tudo com o que esta acontecendo consigo próprio. E por ser uma etapa por
vezes dura aos juvenis, estes acabam sendo vítimas muitas vezes, do próprio
corpo. Onde o prazer momentâneo que o sexo proporciona aos mesmos, acaba
sendo um aliado a fuga da infância e chegada à vida adulta. Sendo a falta de
diálogo, em especial sobre sexo e sexualidade entre as famílias, um forte fator a
levar os adolescentes a descobri-los fora de casa e sem cuidados. O que gera
muitas vezes o fenômeno da gestação precoce. Por considerar que a mãe é ainda
nova e sem experiências com neonatos, a vida após o parto pode se transformar
em um novo fator de pânico, já que durante toda a gravidez a juvenil foi alvo de
diversas mudanças, medos e sentimentos diferentes. Sendo então, deveras
importante a atuação da equipe de enfermagem neonatal, no sentido de ajudar a
mãe a se sentir mais confortável com toda a situação. Utilizando-se da
comunicação como instrumento básico, que detém uma importância relevante
para a ocasião de fragilidade e medo em que a genitora esta inserida. Objetivos:
Salientar a grande relevância que o diálogo, entre a equipe de enfermagem e a
genitora, exerce na melhora do quadro de ansiedade e medo que a adolescente
esta vivendo. Verificar a aceitação das mães no que tange o diálogo com a equipe
neonatal. Identificar de que maneira a comunicação pode melhorar a autoestima
da mãe adolescente. Metodologia: O presente estudo consiste num relato de
experiência vivenciado por discentes do curso de graduação em enfermagem da
1 - Acadêmico de Enfermagem da Escola de Enfermagem Magalhães Barata – Universidade do
Estado do Pará.
Área Temática: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família.
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Escola de Enfermagem Magalhaes Barata – UEPA, na disciplina enfermagem em
neonatologia, no período de março a maio de 2011. Durante as aulas do eixo
temático citado acima, os alunos perceberam a importância de manter um diálogo
saudável com a mãe. Já que a mesma vivenciou uma gravidez, por vezes,
traumática e por ver seu filho dentro de uma incubadora, sofrendo aparentemente.
Somado a falta de conhecimento do que esta acontecendo com o RN e a possível
morte do mesmo. Isto tudo leva a mulher a se fechar e passar por fases de
introspecção, onde o apego ao filho e o medo do mesmo morrer, passa a ser
questionado. Tornando-se muito importante a efetividade da comunicação entre a
equipe de saúde e a mãe e entre a mãe e o neonato, pois esta ferramenta ajudará
na recuperação da genitora e no aumento da sua autoestima. Foi necessário
então, criar momentos informais e de descontração como as rodas de conversa,
onde todas as mulheres podiam trocar experiências, tirar dúvidas, desabafar,
encontrar esclarecimentos e ajuda. E antes que algum procedimento fosse feito
com o recém-nascido, era necessário que o profissional estabelecesse um
momento de conversa explicando tudo sobre o que seria feito, afim de que a mãe
pudesse entender e assumir seu papel como a principal cuidadora. Resultados e
discussões: Embora a taxa de fecundidade tenha entrado em declínio nos
últimos anos, a taxa de natalidade juvenil tem aumentado progressivamente.
Onde o maior percentual esta inserido na faixa etária de 15 a 19 anos, na
população das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte1. Reforçando o aumento,
cada vez mais frequente de mães adolescentes que fazem uso das unidades de
terapia intensiva neonatais, com seus bebes de baixo peso. Sendo neste
contexto, que a comunicação passa a ser o instrumento utilizado e escolhido pela
neonatologia, como objeto de intercâmbio de informação formais e informais, que
será deveras relevante para a criação do elo de companheirismo e amizade. Que
ajudará a mãe a se sentir mais a vontade dentro da UTI neonatal. A enfermagem
deverá comunicar a mãe de forma clara e lacônica, sobre o estado clínico do RN,
aparelhos a serem utilizados e procedimentos a serem feitos. Bem como, atender
aos questionamentos da mesma, perguntando sempre se ela possuir alguma
dúvida, receio ou ansiedade. Torna-se necessário orientar e auxiliar a
adolescente, para que esta desenvolva e adquira o conhecimento e habilidades

1 - Acadêmico de Enfermagem da Escola de Enfermagem Magalhães Barata – Universidade do
Estado do Pará.
Área Temática: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família.
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de cuidar durante a internação, e assuma com segurança, o cuidado materno
após a alta hospitalar2. Já que após o período de internação, a mãe retornará ao
seu lar juntamente com o neonato, cabendo a ela, em maior importância, o ato de
cuidar do ser gerado. Sem que exista ou exista em menores proporções, os
medos e as ansiedades iniciais, com relação ao cuidado do RN. Mas, tal fato só
será pertinente ao caso, se a enfermagem atuar de modo a iniciar e manter uma
comunicação efetiva3. Que possibilitará um resultado pertinente, tanto no quadro
da criança, quanto para a melhora da autoestima da mãe. Percebeu-se, portanto,
que através do diálogo, as mães melhoravam seu quadro de ansiedade e medo,
pois aprendiam a cuidar, de forma segura, dos seus filhos. No entanto, antes que
tal fato acontecesse, as mães repudiavam toda e qualquer tentativa de
aproximação com a equipe de saúde. Conseguiu-se, qualquer melhora neste
quadro, por meio das tentativas sucessivas que a equipe, em especial a de
enfermagem, traçou. Vale ainda ressaltar, que por meio das mensagens
compartilhadas através do processo de comunicação, pode-se verificar a
mudança no comportamento das genitoras envolvidas em curto, médio e longo
prazo. As orientações só provocaram efeito na vida das adolescentes, quando o
diálogo verdadeiramente abriu as portas da incerteza, do receio e do temor.
Dando lugar ao relacionamento, que foi criado entre as pessoas envolvidas. Estes
saíram do paradigma paciente/equipe de saúde e chegaram ao estágio de
companheiros. Favorecendo para o aumento progressivo da autoestima das
juvenis. Onde, através das rodas de conversas, elas puderam perceber que a
autoestima é algo que existe no interior de todas as pessoas, que atua com a
capacidade natural que possuímos de lidar com situações difíceis da vida.
Conclusões: Verificou-se que por meio do trabalho desenvolvido com as
genitoras adolescentes, a comunicação tornou-se um instrumento muito
importante para o progresso do estado emocional das mesmas. Onde por meio de
rodas de conversas e momentos informais, elas puderam reparar o a autoestima,
que outrora estava desfigurada, e puderam ainda, entender o estado de saúde do
neonato, bem como se tornar uma boa cuidadora.

DESCRITORES: Adolescência, Assistência e Enfermagem.

1 - Acadêmico de Enfermagem da Escola de Enfermagem Magalhães Barata – Universidade do
Estado do Pará.
Área Temática: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A
UMA CRIANÇA AUTISTA
Pinheiro JL1
Arraes WM2
Moreira RA3
Araujo AF4
Teodoro LPP5
INTRODUÇÃO: De acordo com Guarderer (1993), o autismo se manifesta por
profundas alterações do comportamento, que se iniciam precocemente na
infância, compreendendo uma síndrome formada por um conjunto de
modificações no comportamento dessa criança, que embora não sejam
exclusivas do autismo, equivalem a uma constatação clínica, já que não são
produzidas por completo em outra patologia. Tamanaha, Perissinoto e Chiari
(2008) discutem que há diversos sinais e sintomas envolvidos nesse tipo de
transtorno, chamando atenção para os problemas na área da comunicação
verbal e não verbal, já que essas necessitam de um foco maior, devido ao
impacto existente na inclusão social e cultural do infante portador desta
síndrome. Segundo Correia, Lampreia e Campos (2009), o transtorno autista
envolve perda qualitativa em três áreas principais: nas interações sociais, com
a criança mostrando déficits bruscos em sua aptidão a iniciar, responder,
manter ou estabelecer relação com as pessoas; comunicação, considerando
comportamentos comunicativos não-verbais, como gestos e sorrisos, e
comportamentos comunicativos verbais, como vocalização e fala; déficit
comportamental, já que o infante possui conduta e interesses restritos e
recorrentes. O profissional de saúde deve ter atenção especial à criança autista
e uma participação ativa na melhoria de sua qualidade de vida, através da
promoção, proteção, identificação precoce de seus agravos, intervenção e
medidas de autonomia voltadas a evitar exclusão do convívio familiar e social.
Deve ser proporcionada por todos os profissionais uma atenção humanizada
com orientação, acompanhamento e atenção domiciliar à criança portadora
1 Acadêmica do 9° Semestre do Curso de Enfermagem d a Universidade Regional do Cariri –
URCA.
2 Acadêmica do 9° Semestre do Curso de Enfermagem d a Universidade Regional do Cariri –
URCA.

3 Enfermeira Especialista em Administração Hospitalar e Sistema de Saúde, COREN 610001512.
4 Enfermeira Especialista em Enfermagem do Trabalho, COREN 6140000588.
5 Enfermeira Especialista em Saúde da Família, COREN 003734.
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desta síndrome e sua família. Por meio do processo de sistematização da
assistência de enfermagem, que é apontada como respeitável instrumento de
informação, buscou-se favorecer a implantação de modelos, critérios de auxílio
e instituição das prioridades assistenciais prestadas a esta criança (BACKES et
al, 2008). O presente estudo se faz importante à medida que constrói uma
assistência voltada para o humano e o holístico, buscando atender as
principais necessidades desta criança. Portanto, o mesmo submete-se a aplicar
a Sistematização da Assistência de Enfermagem a uma criança portadora do
transtorno autístico, com o intento de proporcionar melhoria na qualidade de
vida, por meio dos diagnósticos de enfermagem, bem como as principais
implementações, a partir do conhecimento das necessidades humanas e do
contexto psicossocial e familiar que o infante está inserido. METODOLOGIA /
MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência referente à
aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) a uma
criança portadora do transtorno autístico no seu domicílio, mediante a
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo responsável
legal do infante. Para coleta de dados foram utilizados um formulário, uma
entrevista semi-estruturada e a observação durante as visitas, que totalizaram
oito durante o período de Março a Abril de 2011, a partir das quais se pôde
obter os diagnósticos e intervenções de Enfermagem. Os dados foram
analisados segundo a Taxonomia II da North American Nursing Diagnosis
Association (NANDA), a Classificação das Intervenções de Enfermagem - NIC
e a Classificação de Resultados de Enfermagem – NOC. O estudo foi realizado
dentro dos critérios éticos exigidos pela Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde. Sendo desenvolvido por profissionais e acadêmicos de
Enfermagem do VIII período da Universidade Regional do Cariri (URCA),
Campus

Iguatu,

Ceará,

como

trabalho

complementar

da

disciplina

Supervisionado I. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS/ RESULTADOS:
Através do histórico constatamos os seguintes dados: F.Z.R.B. sexo masculino,
branco, 9 anos, natural da cidade de Crato/CE, residindo na mesma, no bairro
Centro, zona urbana, mora com os pais, católico, em idade escolar, mas não
frequenta a escola. Os problemas de saúde ou queixas compreendem
problemas auditivos, dificuldade em se relacionar com outras crianças já não
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interage com ninguém, como, se vivesse em um mundo só seu (segundo
informações colhidas). Assim, foram identificados os seguintes diagnósticos de
Enfermagem: Atividades de Recreação Deficientes relacionado à percepção
sensorial diminuída; Atraso no Crescimento e no Desenvolvimento relacionado
a déficits neurológicos; Comunicação Prejudicada relacionada a transtorno
delirante; Conflito no Desempenho do papel de Pai/Mãe relacionado ao
cuidado doméstico de uma criança com necessidades especiais; Déficit no
Autocuidado: Banho/ Higiene relacionado a déficit cognitivo; Déficit no
Autocuidado: Vestir-se/ Arrumar-se relacionado a um déficit cognitivo; Interação
Social Prejudicada relacionado a um déficit cognitivo. As intervenções
realizadas foram: conversações úteis e significativas sobre preferências,
desagrados, prática de atividades lúdicas, orientações aos familiares e demais
cuidadores a cerca dos problemas que a criança autista enfrenta; Através da
exposição de vídeos infantis e atividades concretas, como, caminhar, desenhar
e dobrar roupas foram desenvolvidas, com intuito de incentivar o imaginário e a
concentração desta criança; Foi incentivado a companhia de crianças da
mesma idade que o infante em questão, com objetivo de estimular a
socialização do mesmo, assim como explicações aos pais a respeito da
necessidade de incluir a criança nas atividades domésticas, sempre elogiando
e agradecendo a ajuda dele; Foi demonstrado aos familiares a importância de
uma linguagem clara, de poucas palavras, em tom baixo e pausado para
facilitar o entendimento da criança; Sempre ressaltando a importância de
manter a calma durante um diálogo com o infante;

Como foi percebido a

angústia dos pais em relação aos cuidados de uma criança especial, estimulouse mudanças na prática de paternidade/ maternidade e nas rotinas diárias; Já
que a criança é capaz de desempenhar o autocuidado foi ofertando a criança o
banheiro e o chuveiro, sempre buscando um horário coerente para a rotina do
banho; Promovemos a independência de vestir-se por meio da prática continua
e sem ajuda, sempre oferecendo tempo suficiente para a criança realizar a
tarefa; Sempre buscando trazer o infante pra realidade, chamando atenção
para o desenvolvimento de atividades; Demonstrando aos cuidadores a
importância de incluir a criança em grupos e centros sociais que estimulem a
socialização da mesma. A implementação dos cuidados contemplou aspectos
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relacionados à segurança, questões emocionais, alimentação, ingesta hídrica,
higiene, entre outros, visando sempre esclarecer dúvidas aos cuidadores e
responsáveis, propor soluções e proporcionar informações educativas com
vistas a garantir um retorno positivo sobre os problemas que foram levantados.
Muito embora não tenham sido poupados esforços, as expectativas acerca dos
resultados esperados não foram todas atingidas. Buscou-se durante o
processo de avaliação questionar preferências da criança e expectativas de
vida, fortalecendo vínculos com a família e encorajando nesta a aceitação das
mudanças físicas e mentais inerentes a Síndrome. CONCLUSÃO: O estudo
abordou a construção de uma assistência de enfermagem a uma criança
autista no seu domicílio. Tal assistência foi estruturada tendo por base a SAE,
e com esta, a criança apresentou resultados satisfatórios, confirmando a
importância da terapêutica de Enfermagem na assistência sistematizada a
criança. Esta decorre da construção de um plano de cuidados que respeite
suas limitações, contemple suas necessidades e valorize seu potencial
remanescente. REFERENCIAS: BACKES, DS; KOERICH, MS; NASCIMENTO,
KC; ERDMANN, AL. Sistematização da assistência de enfermagem como
fenômeno interativo e multidimensional. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 2008.
v.16, n.6, p. 979-985. CARDOSO, C; SOUSA-MORATO, PF; ANDRADE, S;
FERNANDES,

FDM.

Desempenho

sócio-cognitivo

e

adaptação

sócio-

comunicativa em diferentes grupos incluídos no espectro autístico. Pró-Fono
Rev. Atual. Cient. 2010, v.22, n.1, p. 43-48. ELIAS, AV, ASSUMPÇÃO Jr, FB.
Qualidade de vida e autismo. Arq. Neuro-Psiquiatr, 2006. v. 64, n.2, p. 295299. GAUDERER, CE. Autismo (3º ed). Ateneu, Rio de Janeiro, 1993. NORTH
AMERICAN

NURSING

DIAGNOSIS

ASSOCIATION.

Diagnósticos

de

enfermagem da NANDA: definições e classificação 2007-2008. Porto
Alegre: Artmed, 2007.
DESCRITORES: Autismo, Criança, Assistência de Enfermagem

2493

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO
PACIENTE COM DOENÇA DE HIRSCHSPRUNG

Monteiro, GM1, Santos, DSF2, Andrade, CB3, Costa, RS4, Gouveia, MTO5

INTRODUÇÃO: A Doença de Hirschsprung (HSCR), ou aganglionose intestinal, é
uma doença congênita relativamente comum, caracterizada pela ausência das
células ganglionares nos plexos intermuscular (Auerbach) e submucosos,
profundo (Henle) e superficial (Meissner), conseqüente a uma falha na migração
da crista neural no intestino distal1. É responsável por cerca de um quarto de
todos os casos de obstrução neonatal, embora às vezes não seja diagnosticada
até meados da infância. É quatro vezes mais comum em meninos que em
meninas, e dependendo de sua apresentação, pode ser crônica ou aguda e
ameaçadora à vida. Tem como defeito principal a ausência de células
ganglionares parassimpáticas em um segmento do cólon. O defeito funcional é a
ausência de movimentos propulsivos (peristaltismo), causando o acúmulo do
conteúdo intestinal e distensão do intestino proximal ao defeito, daí o termo
“megacólon”, ou cólon grande. Além disso, o esfíncter retal interno é incapaz de
se relaxar, o que impede a evacuação de sólidos, líquidos e gases, e, por
conseguinte, contribui para a manifestação da obstrução2. As manifestações
clínicas variam de acordo com a idade em que os sintomas são reconhecidos pela
primeira vez e com a presença de complicações, como enterocolite. No recém1

Acadêmica do 8º período do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do
Piauí - UFPI e bolsista do projeto de extensão Ações Integradas de Enfermagem na Promoção do
Aleitamento Materno Exclusivo: Uma Abordagem Biopsicossocial. Teresina – PI.
Email:glaubrito2@hotmail.com.

2, 3

Acadêmicas do 8º bloco do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do
Piauí – UFPI.

4

Enfermeira mestre em Ciências da Saúde. Docente da Graduação em Enfermagem da UFPI.
Sub-coordenadora do Projeto “Ações integradas de enfermagem na promoção do aleitamento
materno exclusivo: uma abordagem biopsicossocial”

5

Enfermeira mestre em Saúde da Criança e do Adolescente. Docente da Graduação em
Enfermagem da UFPI. Coordenadora do Projeto “Ações integradas de enfermagem na promoção
do aleitamento materno exclusivo: uma abordagem biopsicossocial”
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nascido, os sinais e sintomas principais são incapacidade de eliminar mecônio
nas primeiras 24 a 48 horas após o nascimento, relutância a ingerir líquidos,
vômitos tingidos de bile e distensão abdominal. Durante o primeiro ano de vida, o
megacólon manifesta-se por crescimento prejudicado, constipação, distensão
abdominal e episódios de diarréia e vômitos. Diarréia com fezes explosivas e
líquidas, febre e prostração são sinais sombrios que amiúde significam a
presença de enterocolite, que geralmente aumenta o risco letal. Em anos
posteriores, os sintomas são mais crônicos e incluem constipação, eliminação de
fezes em fita e fétidas, distensão abdominal e ondas peristálticas visíveis. As
massas fecais são facilmente palpáveis. A criança é freqüentemente desnutrida,
anêmica e hipoproteinêmica devido à má absorção de nutrientes2. Na maioria dos
casos o diagnóstico da doença é clínico, feito no recém nascido com falha na
passagem do mecônio nas primeiras 48 horas de vida, distensão abdominal que é
aliviada por estimulação retal ou enemas, vômitos e enterocolite neonatal3. No
neonato, o diagnóstico baseia-se nos sinais clínicos de obstrução de
incapacidade de eliminar mecônio. As radiografias, enema baritado e exames
manométricos anorretais auxiliam no diagnóstico diferencial, o qual é confirmado
através de exame histológico de uma biopsia retal de espessura completa que
demonstra ausência de gânglios. Em crianças com sintomas crônicos de
megacólon, mas não severos, o tratamento pode ser sintomático. Este consiste
em enemas isotônicos (soro fisiológico), amolecedores das fezes e dieta pobre
em resíduos, que reduz o volume das fezes e diminui a irritação do intestino. A
terapia corretiva é a remoção cirúrgica da porção aglanglionar do intestino, a fim
de permitir a motilidade intestinal normal e estabelecer a continência pela melhora
funcional do esfíncter anal interno. A operação pode ser realizada em dois
estágios. No primeiro, o cirurgião separa o cólon saudável do cólon afetado. O
cólon é trazido para fora até a pele como uma colostomia (abertura do cólon ao
abdômen) que então se esvazia em uma bolsa especial que os pais podem
manejar. Vários meses depois, o cirurgião remove o cólon afetado e tira o cólon
saudável da colostomia e o conecta ao ânus2. O tratamento dessa patologia é
cirúrgico e definitivo, compreende a ressecação extensa do segmento
aganglionar, a restauração da continuidade do trato intestinal e a preservação do
mecanismo esfincteriano anorretal3. OBJETIVO: Descrever a experiência vivida
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por alunos do curso de enfermagem da Universidade Federal do Piauí durante a
disciplina saúde da criança. METODOLOGIA: O presente estudo trata-se de um
relato de experiência realizado com um cliente pediátrico portador de megacolo
congênito ou síndrome de Hirschsprung em um hospital público de Teresina-PI.
Os dados obtidos foram coletados por meio de análise do prontuário, anamnese e
exames físicos realizados. RESULTADOS: Paciente L.G.M.S. sexo masculino, cor
branca, 03 anos. Família de baixo nível socioeconômico. O aspecto habitacional
tem boa estrutura. Avó refere que criança nasceu bem, parto cesáreo, a termo,
mamando bem, passando a apresentar febre (38ºC), vômitos e disfunção
abdominal após a amamentação evoluindo com piora do quadro. Apresentou
perda de peso (3.850 – 2430 kg), com uso de supositório, em pouca quantidade.
Apresentava vômitos pós- alimentares. Realizou Rx de abdome que apresentou
dilatação e edema de alças intestinais, sugestivo de megacólon congênito.
Apresentando diurese diminuída e concentrada. Evolução de enfermagem: Segue
em 6º DPO por colostomia e em 2º mês de internação. Orientado, fásico, pouco
receptivo ao diálogo. Afebril, eupnéico, normocárdico. Ao exame físico, pele e
mucosas hipocoradas. A.C em 2T, A.P. sem alterações. Abdome flácido com
presença de estoma do QID, F. O com presença de sinais flogísticos. Aceita a
dieta parcialmente. Padrão de sono e repouso prejudicados. Diurese presente.
Realizado técnica do brinquedo terapêutico instrucional quanto à alimentação.
Diagnósticos de enfermagem encontrados: Integridade da pele prejudicada por
presença de ferida operatória; Dor relacionada a processo cirúrgico; Risco para
infecção relacionada a procedimentos invasivos; Padrão alimentar comprometido;
autoestima comprometida; Eliminações intestinais anormais; Padrão de sono e
repouso

alterados

relacionados

ao

ambiente

hospitalar.

Prescrições

de

enfermagem: Verificar e registrar SSVV de 6/6h; Realizar troca de curativo da
ferida operatória; Monitorar dor e administrar analgésicos conforme prescrição;
Observar sinais de infecção; Monitorar área de inserção do cateter quanto a
presença de sinais flogísticos; Controlar infusão endovenosa; Inspecionar a área
do estoma pele periestomal a cada troca de curativo; Monitorar o processo de
cicatrização, eficácia dos suprimentos e identificar áreas de preocupação;
Auscultar ruídos intestinais; Observar eliminações fisiológicas; Detectar sinais
precoces de complicação – distensão abdominal; Encorajar a manifestação de
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sentimentos; Detectar evidências de desconforto; Prover medidas de conforto.
Plano de alta: Aconselhar mãe quanto à importância do retorno para avaliação do
paciente após 15 dias; Aconselhamento da mãe quanto à ingesta hídrica;
Aconselhar a mãe quanto a padrão alimentar do filho, informando dá importância
de uma dieta rica em fibras para prevenir constipação e melhorar o funcionamento
intestinal; Orientar quanto ao aparecimento de sinais característicos de obstrução
intestinal, como constipação e distensão abdominal; Orientar a mãe quanto aos
cuidados ambientais; Oferecer apoio positivo. CONCLUSÃO: A assistência de
enfermagem na avaliação desses pacientes é de suma importância, já que é
papel do enfermeiro estar atento à integridade cutânea, sinais de complicações,
fornecer apoio emocional, observar se as necessidades hídricas e nutricionais
estão sendo supridas, além de ensinar o paciente/acompanhante a trocar
corretamente os dispositivos com o intuito de promover o auto-cuidado.

DESCRITORES: Doença de Hirschsprung, Assistência de enfermagem, paciente
pediátrico
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATIVIDADE EDUCATIVA REALIZADA
NA CRECHE “SONHO DE CRIANÇA”
Serra RBR 1
Cunha CLF 2
Perdigão ELL3
Farias AMC4
Macedo Júnior BF5
INTRODUÇÃO: No artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), sancionada em 20 de dezembro de 1996: “A educação infantil, [...], tem
com finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seis anos de idade,
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade.” Ela deve ser oferecida em creches, para crianças de
até três anos, e em pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos1. Hoje, os
direitos da criança, em especial os relacionados à educação, são assegurados
por leis e estatutos como a LDB e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
no entanto nem sempre foi assim. Na Idade Média não havia preocupação com as
particularidades da infância, não sendo respeitada esta etapa do desenvolvimento
do homem. A criança era vista como um “vir-a-ser-adulto”, portanto ambos
conviviam nos mesmos ambientes, compartilhando as mesmas atividades, festas,
e jogos2,3. Com o fortalecimento da indústria no fim da idade média, ciência e
técnica começam a se aprimorar, consolidando o modo de produção capitalista.
Aqui, a preocupação com o conhecimento humano ganha força, e o individuo
passa a ser valorizado como um ser único, com questionamentos e
individualidades. Surge então a valorização da infância como uma fase de
desenvolvimento, tendo como ponto de partida Rousseau no século XVIII, que
defendia que a infância devia ser vivida com todos os gozos desta idade para que
tivéssemos jovens adultos e velhas crianças2. A partir das idéias de Rousseau
surgiram muitos expoentes em educação como Dewey, Montessori e Decroly, que
passaram a estudar a criança e métodos de ensino adequados a cada idade2.
1

Discente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão,
Membro da Liga de Tanatologia. E-mail: raynabianca@hotmail.com
2
Enfermeiro, Mestre em Saúde Materno Infantil pela UFMA, Professor Substituto do Departamento
de Saúde Pública da UFMA.
3,4,5
Discentes do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão.
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Todos nós nascemos com a capacidade de aprender. Baseada neste
pensamento, Maria Montessori (1870-1952), uma médica italiana, lançou as
bases do que seria mais tarde conhecida como a Teoria Montessoriana de
Ensino. Segundo ela, a educação é uma conquista das crianças, portanto devem
ser dadas condições para que ela aconteça, respeitando sempre os limites de
cada idade4. O ambiente tem grande influencia sobre o aprendizado da criança,
portanto deve ser incentivado o desenvolvimento livre da independência e da
iniciativa, incentivando a tendência natural das crianças de tocar e interagir com
tudo que está ao seu alcance. Segundo Montessori, "A criança ama tocar os
objetos para depois poder reconhecê-los". Somente através do toque e do
movimento que as crianças exploram o mundo ao seu redor4. Assim como
Vygotsky descrevia que o desenvolvimento da criança está relacionado às
brincadeiras, pois esta cria uma zona proximal da infância e fornece ampla
estrutura básica para mudanças da necessidade e da consciência, criando um
novo tipo de atitude em relação ao mundo. Assim sendo a educação infantil deve
ser um mundo de estímulos que, através de atividades lúdicas e brincadeiras,
contribuam com o desenvolvimento da criança5. OBJETIVOS: Relatar as
experiências adquiridas e vivenciadas ao longo das atividades realizadas na
Creche Sonho de Criança, demonstrando a importância dessas vivências para a
integração ensino, pesquisa e extensão. METODOLOGIA: Relato de experiência
tendo como referencial do aluno com a atenção básica infantil, aproximando-o das
crianças. O desenvolvimento das atividades ocorreu entre os meses outubro e
dezembro de 2010, na Creche Sonho de Criança, São Luís – MA durante as
práticas na disciplina Atenção Básica II. Foram realizadas atividades educativas
focalizando a higiene pessoal e cuidados com o meio ambiente em dois
momentos. O primeiro momento foi realizado com crianças na faixa de três anos e
o segundo momento aconteceu com crianças na faixa de quatro e cinco anos.
Foram apresentados cartazes com desenhos ensinando-os a praticar a higiene
pessoal e cuidar do meio ambiente. Com o auxilio desses cartazes fez-se uma
pequena peça de teatro com fantoches e a participação das crianças enfatizando
a importância dos cuidados com higiene e com a limpeza do meio ambiente.
Durante a apresentação teatral os fantoches, faziam-se demonstrações de
situações contemplando higiene corporal e bucal, como banho, escovação
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dentária, corte e limpeza das unhas, etc. Em todos os momentos houve a
participação das crianças demonstrando que elas assimilaram as informações.
Após o término das atividades foram distribuídos balões a todas as crianças, e
para o grupo no qual a faixa etária era quatro a cinco anos foram distribuídas
trinta escovas de dente. RESULTADOS: As atividades desenvolvidas com o
acompanhamento

do

preceptor

responsável

na

Creche

tem

sido

uma

oportunidade ampla para o ensino que, não se limita aos conhecimentos de
saúde, mas se estende a todo um contexto de compreensão de vida. O encontro
realizado tinha como temas a apresentação, integração, construção do contato
grupal, higiene pessoal e cuidados ao meio ambiente, tendo como objetivo
proporcionar de uma forma descontraída, a participação das crianças,
favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. A integração entre as crianças
possibilitou as mesmas a conhecerem melhor umas as outras. A dinâmica
utilizada possibilitou o que as crianças fizessem parte da construção do
conhecimento através dos estímulos que lhes foram apresentados. Unir o
aprendizado à brincadeira nos mostra que em todas as horas e de todas as
formas é possível ensinar e aprender. Ao final das atividades a aprendizagem das
crianças demonstrou-se satisfatória, pois foram feitas perguntas de modo que
eles entendessem sobre as situações apresentadas durante a peça teatral
havendo respostas positivas por parte das crianças em todas as questões. Estas
atividades vieram propiciar o desenvolvimento de práticas sociais de atenção
primária a saúde infantil, priorizando a prática da educação em saúde junto às
crianças, readequando o currículo e permitindo uma educação permanente aos
alunos inseridos no programa. CLONCLUSÃO: Este relato contribuiu para a
reflexão crítica nos aos modos do enfermeiro de fazer suas práticas específicas
em comunidades que estão estruturadas em contextos sociais desfavoráveis e
carentes de cuidados que vão além do fazer médico. Esta experiência em
cenários de práticas nas comunidades vem ao encontro das diretrizes curriculares
para os cursos de graduação na área da saúde e que reorganiza, e ao mesmo
tempo, sustenta o Sistema Único de Saúde. Não é permitido mais pensar em
profissional de saúde, e eu destaco o enfermeiro como provedor do cuidado e
auto-cuidado, sem ter a noção de sua atuação integrada a subjetividade do
usuário e diretamente ligado e compactuado com o controle social daquela
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comunidade assistida. A autonomia e a responsabilização são os objetivos de
uma abordagem integral que ascende para uma formação acadêmica
integralizadora e conhecedora sobre a realidade social. O ensino não pode estar
deslocado do cenário da prática de enfermagem pois o enfermeiro a cima de tudo
é um educador e esse deve estar pactuado com ele e inserido na sua formação. A
relação saúde-educação é intercomplementar, em que tanto saúde como
educação são indispensáveis para o processo evolutivo de qualquer sociedade,
sendo o ambiente escolar espaço propício para o desenvolvimento de
comportamentos de prevenção em saúde. Percebeu-se que as metodologias
utilizadas facilitaram o acesso às crianças e possibilitam estabelecer um elo de
confiança a fim de tratar das temáticas citadas com naturalidade. A introdução
dessa abordagem no curso nos permitiu práticas como educação em saúde,
promoção da saúde e prevenção de doenças e problemas vividos na infância e o
papel do enfermeiro junto a esse grupo, proporcionando o desenvolvimento da
habilidade de comunicação, do exercício da escuta e do conhecimento teórico
adquirido com a graduação.

DESCRITORES: Enfermagem; educação infantil, criança.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE GRADUANDOS DE ENFERMAGEM
COM ESCOLARES EM AÇÃO EDUCATIVA SOBRE A PEDICULOSE
Cavalcante UMB 1
Neto JMM 2
Pereira MM 3
Penha TP 4
Reichert APS 5
Resumo
INTRODUÇÃO: A Pediculose configura-se em ectoparasitose causada pelo piolho,
principalmente o pediculus capitis,um artrópode, hematófago, que se instala no couro
cabeludo humano causando prurido intenso e com isso causando lesões, visto que uma
substância anticoagulante e irritante integra a saliva do parasita, desencadeando dermatites
e infecções por estafilococos, por essas lesões serem as portas de entrada. A transmissão se
dá tanto pelo contato direto quanto pela troca de objetos pessoais: pentes, escovas,
presilhas, lençóis, entre outros. Nas escolas ainda ocorre diminuição do rendimento escolar
da criança devido ao grande incomodo decorrente da coceira intensa, além de tudo isso, a
criança e a família sentem-se mal, pois a pediculose remete a falta de higiene em casa1. As
péssimas condições de higiene atrelada a aglomerações humanas, falta de informação da
população, contribuem para a disseminação dessa parasitose. Por isso a pediculose é um
problema sério de saúde pública2. Estudos recentes mostram serem as meninas em idade
escolar, mais possuidoras dessa enfermidade 13% a mais que os meninos na mesma faixa
de idade, dos seis anos aos doze anos. As meninas parecem ser mais acometidas por
1

Discente do 6º período do Curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba. Aluna
voluntária do PIVIC. Email: ulannacavalcante@hotmail.com
2

Discente do 6º período do Curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba. Aluno
bolsista do PIBIC. Email: marden_neto@hotmail.com
3

Discente do 6º período do Curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba. Aluna
bolsista do PIBIC. Email: may_melo1520@hotmail.com
4

Discente do 6º período do Curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba. Aluna
voluntária do PIVIC. Email: thiffany_22_@hotmail.com
5

Enfermeira. Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal de Pernambuco;
Docente da disciplina Enfermagem na Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente I, do Departamento de
Enfermagem em Saúde Pública e Psiquiátrica da Universidade Federal da Paraíba–UFPB; João Pessoa – PB.
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pediculose por apresentarem maior cabelo, em relação aos meninos, além de
compartilharem objetos como presilhas e pentes3. No Brasil, centros de educação infantil
são os grandes ambientes onde há maior número de casos, em 72% desses os estudantes
detinham pedilulose e também os profissionais da educação relataram pouca instrução
sobre o assunto, sinalizando a importância de ações intersetoriais de saúde4. Propomos a
utilização da educação em saúde, pois esta surge da necessidade eminente do
estabelecimento de um modelo de saúde holístico, no desenvolvimento de um cuidar
integral, qualifica o olhar do indivíduo para o autocuidado, promovendo o bem estar
individual e coletivo, permitindo a reflexão individual e o abandono de práticas que
desfavorecem a saúde5. OBJETIVO: Relatar as ações educativas realizadas em uma escola
de João Pessoa-PB. METODOLOGIA: O estudo é um relato de experiência vivenciado por
um grupo de discentes da disciplina de Saúde da Criança e do Adolescente I, numa escola
de João Pessoa-PB, durante o estágio teórico-prático da disciplina, da Graduação em
Enfermagem. Descrevemos de maneira simples o que é pediculose, como se propaga essa
doença, o que fazer para destruir o agente etiológico e por intermédio de uma peça teatral
as crianças, de sete a doze anos, viram o que deve ser feito quando se está parasitado por
piolhos, avaliamos a aprendizagem com a utilização de perguntas sistematizadas e simples.
RELATO DE EXPERIÊNCIA: A experiência surge de uma ação educativa proposta pela
enfermeira da Unidade Básica de Saúde Nova União e pela diretora da escola. Nós alunos
do quinto período de enfermagem, liderados pela professora da disciplina montamos uma
ação educativa, que se deu na Escola Estadual Maria Bronzeado Machado, para informar
as crianças e profissionais de educação sobre a pediculose, já que esta é uma ectoparasitose
presente nessa escola na maioria dos seus alunos. A literatura ressalta a necessidade de
ultrapassar o senso comum de profissionais de educação para os mais variados campos da
saúde da criança4. Estavam presentes na escola 150 estudantes entre sete a doze anos,
professores e demais profissionais, que participaram atentamente. Confeccionamos
banners, bem coloridos para chamar a atenção, que respondiam as seguintes questões: o
que é pediculose?, Como se “pega”?, O que devemos fazer para não “pegar”?, Como matar
o piolho? Depois explicamos todos os detalhes às crianças. Montamos uma peça teatral,
nela, uma menina chamada Maria, tem nove anos, sofre bulling na escola por estar
acometida com pediculose, a professora ao detectar o problema envia um bilhete para a
mãe onde esta procura o enfermeiro na Estratégia Saúde da Família, este a orientou sobre a
doença e terceu algumas cuidados quanto a higienização do couro cabeludo da criança e

2504

dos contatos, os familiares em casa, e a separação dos lençóis, pentes, presilhas, entre
outros utensílios utilizados pela criança para não propagar a pediculose . Ao fim da
atividade, para avaliarmos a aprendizagem das crianças sobre pediculose, propusemos uma
gincana, com questionamentos que se encontravam escritos em papeis dentro de bexigas, a
criança mais veloz conseguiu estourar o balão e responder a questão, ganhando um doce.
Constatamos que a estratégia utilizada contribuiu de alguma forma para a aprendizagem
das crianças e dos professores naquele ambiente. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É de
extrema importância ações de saúde na escola, pois proporcionam a emancipação dos
indivíduos, estes saem de um estado de senso comum e atingem um nível de conhecimento
científico obliterando práticas que desfavorecem o seu estado de saúde. Direcionamos a
ação educativa para professores e crianças para que estes profissionais possam qualificar o
seu olhar e nas suas possibilidades consigam orientar melhor a família sobre o assunto que
destacamos nessa ação educativa, com relação as crianças, propusemos que sejam agentes
combatentes dos piolhos no seu domicílio. Educação em saúde são preconizadas pelo
sistema único de saúde (SUS), onde todos os profissionais de saúde no território, no qual a
unidade se estabelece devem se engajar nessas ações na tentativa de prevenir mazelas
evitáveis diminuindo as filas de atendimento e estabelecendo o maior vínculo entre o
serviço de saúde e a comunidade,vimos crianças atentas e conscientes do que
abordávamos.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: USO DO LÚDICO NA ENFERMAGEM
PEDIÁTRICA - UMA CONSULTA DE C/D DIFERENTE

AUTORES: Aben-Athar CYUP1, Ribeiro MA1.

Introdução: A consulta de crescimento e desenvolvimento da criança (C/D)
realizada pela enfermagem consiste em avaliar e verificar todos os aspectos
referentes saúde e bem estar da criança, atendendo aos preceitos do Ministério
da Saúde do Brasil, que afirma: “o crescimento e o desenvolvimento são eixos
referenciais para todas as atividades de atenção à criança [...] sob os aspectos
biológico,

afetivo,

psíquico

e

social”1.

Assim,

cabe

ao

enfermeiro

o

acompanhamento continuado do C/D por meio de consultas onde se avaliam
medidas, peso, calendário de imunização, variados reflexos, cognição e exame
físico completo; conversa e orientações aos familiares e a criança também
compõem a atividade. Tudo é registrado a cada visita na ficha de
acompanhamento individual da instituição e na caderneta da criança de acordo
com a idade e o conteúdo avaliado e observado pelo profissional. O lúdico é uma
atividade descontraída e desobrigada, que atrai a criança a participar e contribuir
com as atividades durante a consulta. O caráter gratuito e instigador das
atividades lúdicas faz com que os objetivos da consulta sejam mais facilmente
alcançados, além de despertar o interesse e a espontaneidade dos clientes
durante a mesma. Objetivo: Socializar as experiências vividas com a aplicação
de um modelo diferenciado para as consultas de enfermagem de C/D da criança,
envolvendo o lúdico como instrumento prático metodológico, a fim de contribuir
com o aprimoramento desta prática em saúde. Metodologia: Este estudo
consiste em um relato de experiência vivenciado por discentes durante as aulas
práticas ligadas a unidade de conhecimento Saúde Integral da Criança, referente
ao quinto semestre do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola de
Enfermagem Magalhães Barata da Universidade Estado do Pará, no período de
agosto de 2010 a novembro de 2010 em um Centro de Saúde-Escola. Durante as
atividades de consulta de C/D, desenvolvidas junto a docente, percebeu-se que,
1 – Acadêmico de Enfermagem da Escola de Enfermagem Magalhães Barata – Universidade do
Estado do Pará.
Área temática: Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente
e família nos diversos ambientes e contextos.
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para a maioria das crianças - cuja faixa etária era em torno de 0 a 6 anos de idade
-, frequentar a unidade de saúde e o consultório despertava medo e ansiedade,
de modo que por vezes, atividades simples tornavam-se desafios para os
pequenos clientes, pais e profissionais da enfermagem. A partir dessa
problemática, vislumbrou-se então, a necessidade do incremento e emprego de
técnicas diferenciadas de atuação, a fim de obter a colaboração integral das
crianças durante a consulta de C/D, bem como eliminar a ansiedade e o receio
nos momentos de realização dos procedimentos, que, embora simples,
despertavam insegurança nas mesmas. Assim, mensurações, pesagens,
avaliações, exame físico, entre outras atividades, passaram a ocorrer entre
brincadeiras, linguagem informal e descontraída, brinquedos, lápis de cores, jogos
infantis e tantos outros recursos que tornavam o ambiente do consultório
absolutamente distinto e livre das tensões advindas da situação de exposição a
qual se sentiam os bebês e crianças durante os procedimentos. O ambiente em
que se ocorriam as consultas a princípio não era dotado de materiais específicos
voltados para o público infantil; deste modo, a equipe de discentes, juntamente
com a professora, após identificação dos problemas encontrados, determinaram
uma solução plausível, ou seja, a remodelação do espaço, adquirindo brinquedos,
pequenos jogos de interesse para crianças, caixas de lápis de cor, papel para
desenhar e, além disso, adesivos e enfeites com temas infantis para decorar as
paredes e a criação de um plano de atividades específico voltado para utilização
dessas tecnologias junto à clientela. A partir de então, as consultas passaram a
ter uma roupagem diferenciada, alcançado repercussão positiva entre os
profissionais atuantes no centro de saúde e, sobretudo, entre os assistidos.
Resultados e Discussões: Com base nessa experiência de mudança do
espectro das consultas de C/D, que evoluíram de um ambiente formal e pouco
estruturado a tais atividades, para um sugestivo de informalidade, discurso mais
descontraído e interativo, com uso de temas afins com a realidade das crianças e
adaptação do local, pôde-se observar a radical mudança ocorrida nas atividades
de acompanhamento do C/D na instituição. Situações de intolerância e medo por
parte das crianças deixaram de existir; a familiaridade delas e, igualmente, dos
pais e acompanhantes com a equipe configurou-se. É muito importante para
1 – Acadêmico de Enfermagem da Escola de Enfermagem Magalhães Barata – Universidade do
Estado do Pará.
Área temática: Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente
e família nos diversos ambientes e contextos.
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qualquer seguimento de assistência em saúde a aquisição da confiança e vínculo
entre clientes e profissionais e, se tratando do público infantil, tal importância se
eleva, pelo fato de não possuírem maturidade para entender as relações entre os
processos de saúde e doença, necessitando de um olhar cuidadoso e perspicaz
no atendimento e acompanhamento em saúde. As ações implementadas ainda
serviam como forma de despertar o desenvolvimento cognitivo e a interação
social das crianças consultadas (com destaque para as com idades a partir de 3
anos), as mesmas passaram a compreender a importância de frequentar o
serviço de saúde e, entre brincadeiras, participavam e contribuíam ativamente nas
etapas da consulta. Os pais e/ou acompanhantes aprovavam as medidas,
sentiam-se a vontade para discutir aspectos referentes ao bem-estar da criança e
de seu crescimento e desenvolvimento saudáveis, elogiavam as ações e, assim,
eram instigados a retornar conforme o recomendado e previamente marcado. Foi
constatada uma maior assiduidade da clientela e ampliação do rol de clientes
inscritos as consultas de C/D durante o período em que decorreriam as práticas,
fato em muito atribuído ao sucesso das técnicas implantadas. Conclusões: O
reconhecimento da importância de um trabalho diferenciado em pediatria é o
destaque encontrado nessa experiência vivida. Na saúde pública por vezes os
profissionais se deparam com carências estruturais e logísticas e, tais dificuldades
devem ser dribladas a fim de promover a excelência no atendimento, o que
reafirma e embasa os princípios de cidadania e saúde gratuita para todos. Para
tanto, ideias inovadoras e de baixo custo e alta efetividade são de grande valia e
nesse

sentido,

a

enfermagem

vem

se

destacando

em

excelência

e

comprometimento, lançando mão de instrumentos básicos da profissão, como a
criatividade e o trabalho em equipe. Destaca-se igualmente a importância da
universidade como meio semeador de inovações e experiências formadoras não
somente para os novos profissionais, mas também para as instituições de saúde
e seus colaboradores. Assim, a consulta de C/D é um valioso instrumento para
acompanhar a evolução e o bem-estar da criança - sobretudo nos primeiros anos
de vida -, tem por base a promoção da saúde integral do infante e deve ser
sumariamente estimulada e ampliada. Medidas de aprimoramento na assistência
a esse público devem ser planejadas, executadas, avaliadas e divulgadas, de
1 – Acadêmico de Enfermagem da Escola de Enfermagem Magalhães Barata – Universidade do
Estado do Pará.
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modo a oferecer aos diversos profissionais, com destaque para os enfermeiros,
atuantes na pediatria, os métodos e experiências capazes de formar e ampliar
técnicas para o desenvolvimento desta especialidade, concatenando base
científica e experiência prática, de modo a aumentar a credibilidade e otimizar o
profissionalismo da enfermagem, destacando-a como deveras importante no
contexto da saúde integral da criança e oferecendo um serviço moderno e de
qualidade ao público.

DESCRITORES: Enfermagem pediátrica, Crescimento e desenvolvimento,
Ludoterapia.
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RELEVÂNCIA DA TRIAGEM NEONATAL PARA A DETECÇÃO
PRECOCE DA FENILCETONÚRIA1
Pereira MM2
Penha TP²
Cavalcante UMB²
Araújo YB³
INTRODUÇÃO: A triagem neonatal é um meio de se diagnosticar precocemente,
diversas doenças congênitas assintomáticas no período neonatal, possibilitando
intervenções clínicas e impedindo a manifestação dos sintomas decorrentes
destas. Na década de 60 os Programas de Triagem Neonatal começaram ser
implantados em diversos países. No Brasil em 1976, na cidade de São Paulo, a
triagem neonatal iniciou com o diagnóstico da fenilcetonúria, na década de 80 o
diagnóstico para hipotireoidismo congênito foi incluído. Somente nesta década, o
Programa de Triagem Neonatal foi iniciado em alguns estados brasileiros regidos
por legislações próprias. Em 2001, o Ministério da Saúde lançou a Portaria nº 822,
que instituiu, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Programa Nacional de
Triagem Neonatal, garantindo a todos os recém-nascidos brasileiros igual acesso
aos testes de triagem. Tal programa abrange além da detecção e confirmação
diagnóstica de quatro doenças, o acompanhamento e tratamento dos casos
suspeitos. O programa é implantado por fases, considerando a diversidade entre
os estados no que diz respeito à organização das redes assistenciais, ao
percentual de cobertura dos nascidos-vivos e às características populacionais. As
fases com suas respectivas patologias contempladas são: Fase I - hipotireoidismo
congênito e fenilcetonúria; Fase II - hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria e
hemoglobinopatias; e Fase III - hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria,
hemoglobinopatias e fibrose cística

(1)
.

O Ministério da Saúde preconiza que a

coleta das amostras de sangue do recém nascido deve ser feita até sete dias

1
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após o nascimento, e considera o período entre oito e trinta dias como aceitável,
acima de trinta dias como inapropriado. O tempo médio entre a coleta e o
recebimento dos resultados é um fator importante na avaliação do serviço, visto
que possui implicação direta na implementação do tratamento(2). A Fenilcetonúria
é a doença mais comum no grupo de doenças que envolvem erros congênitos no
metabolismo de aminoácidos. Essa desordem metabólica autossômica recessiva
é resultante da mutação do gene localizado no cromossomo 12q22-24.1(3). A
criança nasce aparentemente normal, por volta do terceiro ou quarto mês os
sintomas começam a aparecer, o rebaixamento intelectual, hiperatividade, tremor,
microcefalia e falhas no crescimento, podendo evoluir para o comportamento
austístico quando não tratada. O tratamento para fenilcetonúria consiste em uma
dieta hipoprotéica, restringindo o consumo de fenilalanina(3). OBJETIVO: Discutir
sobre a importância da triagem neonatal no diagnóstico e tratamento precoce da
fenilcetonúria.

METODOLOGIA:

Trata-se

de

um

estudo

bibliográfico,

desenvolvido segundo abordagem qualitativa, por meio da análise da produção
científica da saúde sobre o tema. A coleta de dados foi realizada no período de
Agosto de 2011 por meio da busca de artigos científicos disponíveis em bases de
dados eletrônicas SciELO, LiILACS publicados no período de 2006 a 2011, e o
manual do Programa Nacional de Diagnóstico Precoce, publicação fundamental
para o desenvolvimento deste estudo. Para a busca dos artigos, foram utilizadas
palavras-chave em português, selecionadas mediante consulta aos Descritores
em Ciências da Saúde (DeCS): fenilcetonúria, recém nascido e triagem neonatal.
Para seleção e análise do material empírico, seguiu-se a proposta de Gil (1999)
com os seguintes passos: a) leitura exploratória: de todo o material reunido a fim
de estabelecer maior aproximação e familiaridade ao tema da investigação; b)
leitura seletiva: realizou-se uma leitura mais aprofundada que possibilitou
identificar os textos que se constituíram no material de análise. O critério de
seleção da produção científica foi abordar a temática em estudo. No processo de
seleção do material a ser analisado, procedeu-se a leitura do título e/ou resumo e,
posteriormente, do texto na íntegra; c) leitura do tipo analítica: teve por finalidade
ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes. Nesse momento, foram
identificados os temas-chave de acordo com as abordagens apresentadas nos
textos que fizeram parte do material empírico da pesquisa; d) leitura interpretativa:
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buscou-se fazer a relação entre conteúdos das fontes pesquisadas com outros
conhecimentos que proporcionaram a construção do relatório desta pesquisa.
Desse modo, a amostra foi constituída por 10 artigos de periódicos nacionais
indexados. RESULTADOS: Um dos principais objetivos do Programa de Triagem
Neonatal é a garantia de que todos os nascidos vivos no território nacional
tenham acesso ao teste l. Para melhor efetivação dessa triagem, observações
referentes à idade adequada para coleta de material, rapidez na análise das
amostras pelo laboratório e agilidade na entrega e comunicação dos resultados
dos exames, são fundamentais. Dados de estudo feito em Campina Grande
município da Paraíba(1) revelam que a média de idade, em que a amostra de
sangue dos recém nascidos foi colhida corresponde à 18,2 dias período aceitável
para o ministério da saúde(2); já quanto ao período de espera pelo recebimento
dos resultados foi de 56,7 dias, ou seja, um longo período de espera que poderá
ocasionar prejuízos para o tratamento da fenilcetonúria, tendo em vista que a
partir do terceiro mês de vida os sintomas já começam a surgir. Quanto à taxa de
cobertura, acesso da população ao exame, correspondeu a 32,2%. Para agilizar o
processo de entrega de resultados da triagem, já é possível consulta-los por meio
da Internet em um site desenvolvido pelo Centro de Genética Médica Jacinto de
Magalhães(4), tal estratégia é inovadora e facilita o acesso rápido aos resultados
do exame, contribuindo para agilizar o tratamento em casos de doença. No site,
os familiares podem acompanhar o encaminhamento do exame, e caso seja
diagnosticada alguma doença, os pais são avisados por telefone ou pela Unidade
de Saúde mais próxima, em um prazo de 10 a 15 dias após o nascimento do
bebê(4). Para o diagnóstico laboratorial da fenilcetonúria investiga-se a
concentração do aminoácido fenilalanina, devido a doença ser causada pela
mutação no gene que codifica a enzima responsável pela conversão da
fenilalanina em tirosina, não ocorrendo esta conversão, é possível observar uma
elevação da fenilalanina no sangue. Daí a importância da coleta da amostra de
sangue após 48 horas de vida do recém-nascido, período em que ele já está
sendo amamentado, e é possível identificar o aminoácido na circulação
sanguínea. Diagnosticada a fenilcetonúria, o recém-nascido deve submeter-se a
uma dieta com teor controlado de fenilalanina, estes alimentos específicos são
restritos e de alto custo. Contudo, as famílias que precisam de um auxílio para
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manter o tratamento e dieta de sua criança, podem entrar com um recurso junto
ao Ministério da Saúde, que repassa o pedido de solicitação para o Centro de
Genética Médica, onde o mesmo é avaliado e, se aprovado é concedido a família
o recebimento da alimentação específica, gratuitamente(4). Atualmente, no Brasil,
existem apenas 11 estados que possuem centros de tratamento específico,
reforçando a necessidade de agilidade no diagnóstico precoce por meio do
exame, buscando garantir o desenvolvimento neurológico normal da criança(5)
Outro fator determinante para melhor adesão da população a rotina do exame, é a
informação sobre a sua importância para a vida do recém-nascido, os
profissionais de saúde incluem-se neste processo como fundamentais para o
sucesso do programa. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A triagem neonatal é um
direito de todos os recém-nascidos, que precisa ser garantido e efetivado por
meio da participação conjunta de instituições de saúde, gestores e comunidades.
O enfermeiro, assim como os demais profissionais da saúde envolvidos e
compromissados com a saúde do recém-nascido, da criança e do adolescente,
podem contribuir para que a triagem neonatal possa alcançar uma melhor
cobertura, por meio da articulação com os setores responsáveis pelo diagnóstico
e entrega dos exames, bem como o de tratamento e acompanhamento dessa
clientela. O papel de agente educador também deve ser incorporado no cotidiano
desses profissionais, desde o momento que recebem uma nova gestante para
iniciar o pré-natal, quando as informações sobre os direitos dos recém-nascidos
podem começar a ser disseminadas, até o momento em que a criança nasce e
todas essas informações precisam ser reforçadas e esclarecidas. Não obstante, o
profissional de saúde também se faz indispensável na comunicação do
diagnóstico e acompanhamento do tratamento, sempre amparando e fortalecendo
vínculos com a família no intuito de garantir que a criança e sua família possam
crescer e se desenvolver com seus direitos garantidos.
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RESILIÊNCIA EM ESCOLARES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL:
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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ARRUDA RD3.
Resumo
INTRODUÇÃO: A palavra resiliência tem sua origem no latim, no termo resilio
que significa voltar atrás, recuar. A adoção desse conceito a pessoas contempla o
poder de recuperação, a capacidade de se recuperar ou de se adaptar às
mudanças ou aos problemas, a flexibilidade para sofrer o impacto e não se
deformar1. Resiliência pode ser entendida pelo conjunto de processos sociais e
intrapsíquicos que possibilitam o desenvolvimento saudável do indivíduo, mesmo
este vivenciando experiências desfavoráveis. Resiliência não é apenas um
conjunto de determinadas reações, mas se trata do resultado de uma combinação
de respostas individuais realizadas em uma determinada situação social1,2,3.
Apesar de existirem inúmeras definições para o termo, normalmente a resiliência
é relacionada ao manejo, pelo indivíduo, de recursos pessoais e contextuais. O
conceito de resiliência passou de uma fase de “qualidades pessoais” até o
conceito mais atual de compreendê-la como um atributo da personalidade
desenvolvido no contexto psicosociocultural em que as pessoas estão inseridas13

. Este modelo teórico se desenvolveu na área da psicopatologia do

desenvolvimento, na qual já eram conhecidos os conceitos fatores de risco e de
proteção. Fatores de risco relacionam-se com toda sorte de eventos negativos e
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estressores de vida e que, quando presentes, aumentam a probabilidade de o
indivíduo apresentar problemas físicos, sociais ou emocionais. Alguns fatores
considerados de risco para a criança são: pobreza, morte de pais ou avós
cuidadores, divórcio, separação forçada, doença de pais ou irmãos, mudanças,
acidentes, vários tipos de abusos, abandono, novos casamentos dos pais, perder
a moradia, perda de emprego ou detenção de seus cuidadores, assaltos,
desastres e catástrofes naturais2,3,5. São, também, considerados fatores de risco
nascer em família com história de doença mental, prematuramente, com baixo
peso ou sob riscos médicos. Mesmo com a evolução dos princípios morais e
legais em defesa das crianças e adolescentes, os casos de abuso sexual não
deixaram de acontecer, nem passaram a ser vistos de maneira uniforme pela
sociedade como um crime que deixa sequelas, muitas vezes irreparáveis.
Entende-se por abuso ou violência sexual na infância e adolescência como a
situação em que estes são explorados para satisfação sexual de um adulto ou
adolescente mais velho, incluindo desde a prática de carícias, manipulação de
genitália,

mama

ou

ânus,

exploração

sexual,

voyeurismo,

pornografia,

exibicionismo, até o ato sexual com ou sem penetração, sendo a violência sempre
presumida em menores de 14 anos. Três aspectos são fundamentais para
compreender a violência contra a criança: 1 - a violência estrutura-se em uma
relação opressor-oprimido, pois resulta da dominação do forte sobre o fraco e da
subordinação do fraco às regras e às leis do forte; 2 - a violência se estabelece e
adquire expressão na interface das relações de forças e de poder que se opera
no mundo adulto-criança; 3 - a violência na infância é um fenômeno complexo e
revelador da fragilidade clínica e da vulnerabilidade social da criança4,5. Em geral,
é o efeito do ato violento sobre o corpo que leva a criança até a unidade de
saúde, evidenciando a natureza clínica da sua fragilidade. Neste contexto,
necessita-se que a equipe multiprofissional observe os traumas e dores
produzidos

pela

violência,

pois

esse

fenômeno

ultrapassa

os

fatores

socioculturais e também os legais. Ela age imediatamente na psique, no “eu” e na
vida do ser violentado, bem como em toda a estrutura familiar. Deve-se priorizar
conhecer as implicações da dinâmica da dor, produto da violência. Para isso,
deverão ser tomadas medidas objetivas e, consequentemente, deverá ser
prestada assistência direcionada às vítimas de violência, devendo se focar em
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seus aspectos biopsicossociais. OBJETIVOS: Identificar a importância da
resiliência no escolar vítima de violência sexual; verificar como a resiliência
influencia na vida do escolar vítima de violência sexual; mostrar a importância do
profissional de saúde desenvolver a resiliência em escolares vítimas de violência
sexual. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão bibliográfica, com análise
qualitativa, realizada no período entre julho-setembro/2011 na busca por artigos,
periódicos e na base de dados SCIELO publicados entre 2005-2011 que citavam
resiliência de escolares vítimas de violência sexual e/ou mães de vítimas de
violência sexual. A apresentação de resultados e análise de dados foi ocorrendo à
medida que era possível identificar na literatura informações relevantes sobre a
temática em questão, capazes de justificar a problemática em consonância com
os objetivos do estudo. As áreas de formação dos autores dos artigos foram:
enfermagem, psicologia, medicina, pedagogia e sociologia. RESULTADOS:
Constituindo-se a violência contra as crianças e adolescente um grande problema
de saúde pública, proporcionam prejuízos na qualidade de vida das vítimas,
sendo a infância e adolescência períodos da vida em que os indivíduos estão
mais vulneráveis, pois é uma fase do desenvolvimento em que ocorrem
mudanças físicas e psicológicas e na adolescência é quando o indivíduo começa
a tornar-se independente dos pais e dá mais valor aos pares. Escolares
submetidos a alguma forma de violência sexual e exposição crônica podem ter
seu desenvolvimento psíquico e sexual prejudicado, fator que persiste na vida
adulta. A resiliência não é uma característica ou traço individual, mas
consequência da interação entre os fatores de risco, a intensidade e duração dos
mesmos e dos fatores de proteção do indivíduo ou do seu ambiente, decorrentes
de relações parentais satisfatórias e da disponibilidade de fontes de suporte social
na família, escola e comunidade. Estudos mostram que crianças e adolescentes
sexualmente abusados desenvolvem transtornos de ansiedade, sintomas
depressivos e agressivos, apresentam problemas quanto ao seu papel e
funcionamento sexual e dificuldades sérias em relacionamentos interpessoais.
Entretanto a falta de divulgação desses abusos dificultam iniciativas de
enfrentamento em função da complexidade do tema como, por exemplo, a falta de
notificação destas questões em registros médico-hospitalares e o medo, a
vergonha e a possível reincidência da agressão fazem com que a violência dentro
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dos lares, perpetrada por pessoas do círculo familiar, não raro, sejam omitidas.
Sobreviventes do abuso sexual frequentemente repetem o ciclo de vitimização,
perpetuando o abuso sexual intergeracional com seus próprios filhos. O âmbito
escolar pode atuar diretamente na promoção de resiliência ao desenvolver e
incentivar as capacidades e potencialidades da criança e o adolescente, com
experiência em inúmeras situações: relações entre pares, grupos, amizade,
competição, rivalidade, aprendizagem e descoberta do novo entre tantas outras,
melhoram o desenvolvimento destas principalmente as de famílias menos
favorecidas3. Neste sentido é importante o diagnóstico precoce de problemas e
necessidades de saúde, para a prevenção e proteção em situações de risco.
Entre os profissionais, salienta-se a figura do enfermeiro, considerado um dos
mais presentes no cenário do cuidar devido obter a oportunidade de identificar,
combater e até mesmo denunciar o abuso sexual infantil, bem como prestar
assistência à vítima e à família contribuindo decisivamente para a superação das
graves consequências de tão devastador tipo de abuso. A equipe multiprofissional
de saúde pode tornar-se fator de proteção junto às famílias, se mostrando como
uma rede de apoio/fator de proteção. Ao exercer esse papel, busca fortalecer a
resiliência, promovendo saúde. Para tanto, são necessários recursos materiais e
estruturais dos serviços públicos de saúde, de formação e educação básica e
permanente dos profissionais para planejamento e programação das ações.
CONCLUSÃO: A presente revisão ressalta a necessidade de se investigar cada
vez mais o estudo dos conceitos relacionados à temática da resiliência, tendo em
vista sua relevância. Logo, a resiliência deve ser um referencial importante para
os profissionais de saúde, devido à possibilidade de se adotar um novo referencial
da saúde, de forma que suas práticas possam estar voltadas para o
desenvolvimento da qualidade de vida de crianças e adolescentes resilientes,
promovendo, assim, saúde para esta população. Além disso, é necessário que os
profissionais de saúde, em especial da enfermagem, tenham uma maior
valorização da família, da escola e redes sociais na perspectiva da promoção de
saúde. Torna-se fundamental o aprimoramento das políticas públicas e de ação
social, para que não sejam apenas as disponibilidades subjetivas ou a
generosidade individual de membros da equipe multiprofissional que possam vir a

2519

garantir o atendimento à saúde do escolar e/ou crianças e adolescentes vítimas
de violência sexual que necessitem de atenção biopsicossocial.

Descritores: resiliência psicológica; violência sexual; criança.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL E PROMOÇÃO A SAUDE INFANTIL
POR

ACADEMICOS

DO

CURSO

DE

ENFERMAGEM

DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Moura C A B1, Moura A, Filho ²,Thavora J³

Introdução: As praticas de promoção à saúde da população infantil passaram por
um processo de transformação desde a década de 80 quando surgiu o programa de
assistência integral a saúde da criança PAISC em 1984 que tinha como objetivo
reduzir as altas taxas de mortalidade infantil que assombravam o cenário nacional
através de ações de promoção ao aleitamento materno, acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento,imunização,prevenção e controle das doenças
diarréicas e das infecções respiratórias agudas .Com os novos caminhos traçados
pelas universidades públicas em fomentar a participação discente em ações sociais
e de cidadania nos cursos de graduação em especial o de Enfermagem tem no seu
projeto político pedagógico ações de responsabilidade social que também podem
contribuir para a formação e perfil deste futuro enfermeiro,além disso desde a
implantação do PAISC a trajetória dos programas de

saúde da criança a nível

nacional tiveram vários parceiros como o PNI -programa nacional de imunização
criado em 1973,Pastoral da criança com sua grande contribuição na década de 80
no combate a desnutrição e doenças diarréicas,Programa de vigilância alimentar e
nutricional (SISVAN) ,Programa de saúde da Família(PSF) em 1994,estratégia
AIDPI em 1997 e tantos outros projetos e programas de transferência de renda que
1

Enfermeira obstetra; Esp. saúde da criança-UFPI, Professora auxiliar da
Universidade Estadual do Maranhão- UEMA; Professora da FACEMA, Membro da
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puderam melhorar as condições sociais e de saúde de
brasileirinhos.Com

o

aumento

da

expectativa

de

vida

e

milhares de
das

doenças

cardiovasculares em nosso pais torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento
de praticas preventivas o mais precoce na população infantil. Com uma geração
mais consciente das praticas de boa alimentação e atividade física para uma vida
mais saudável, poderemos ter uma população com mais qualidade de vida na
terceira idade,sendo assim o desenvolvimento de praticas de promoção a saúde
infantil devem ser vistos pelos governantes como

prioridade em seus

municípios,pois a taxa de mortalidade infantil reflete como esta o cenário da saúde
local.Objetivos:relatar a experiência de implantação do projeto saúde da criança na
comunidade, desenvolvido por acadêmicos

do curso de enfermagem durante

disciplina saúde da criança.Metodologia: trata-se de um relato de experiência sobre
um projeto de saúde da criança desenvolvido por acadêmicos do 5º período do
curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA na cidade de
Caxias - Ma durante a disciplina de saúde da criança e adolescente no ano
2011,este ´projeto é uma atividade complementar a carga horária pratica da
disciplina e foi organizado em três etapas.Primeiramente foi elaborado um projeto e
apresentado ao departamento do curso de enfermagem informando as ações a
serem desenvolvidas no projeto centro educacional São Francisco de Assis no
período de 4 a 8 de julho de 2011 ,A escolha do local para o desenvolvimento deste
projeto foi devido o centro educacional estar localizado em um

bairro com um

grande número de crianças na comunidade pois fica próximo de duas (2) unidades
de saúde da família(PSF) o que facilita a localização e mobilização das crianças e
responsáveis para este local, além do próprio centro que é filantrópico ter
instalações apropriadas para o desenvolvimento deste projeto.O centro educacional
São Francisco é uma entidade filantrópica criada em 2008 por benfeitores italianos ,
igreja católica e pastoral da criança,neste centro são desenvolvidas varias atividades
envolvendo a comunidade .Em seguida os alunos foram divididos em quatro grupos
de 10 alunos sendo que cada grupo ficou responsável por uma manhã de atividades
e por um tema da área de saúde da criança que deveria ser trabalhado no dia, a
saber: saúde bucal; alimentação saudável, desenvolvimento infantil, higiene
corporal; outra etapa do projeto foi a organização de um consultório no próprio
centro para que os acadêmicos de enfermagem pudessem realizar uma consulta de
puericultura concomitantemente as atividades educativas, para isso foram
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credenciadas 40 crianças entre 2 a 10 anos que freqüentassem o centro educacional
por facilitar a localização destas crianças posteriormente para outras ações.Foram
entregues durante a consulta

para o responsável uma caderneta de saúde da

criança versão 2009 com os dados antropometricos verificados no atendimento e
comparados com os gráficos da caderneta de saúde da criança.Os acadêmicos
também realizaram o exame físico durante o atendimento das crianças e puderam
praticar a ausculta pulmonar e cardíaca,além de verificar a pressão arterial das
crianças com aparelho de PA infantil seguindo a orientação do tamanho da
braçadeira de compressão inflável (manguito) adequada para a idade de cada
criança,As orientações sobre os temas citados foram reforçadas após as palestras
durante as consultas onde as duvidas puderam ser trabalhadas de maneira
individualizada e de acordo com a temática de cada dia.Resultados:Ao final de 5
dias de atividades no projeto de saúde da criança no

centro São Francisco

obtivemos como principais resultados, boa participação da comunidade e crianças
além de excelente desempenho dos acadêmicos do curso de enfermagem que
tiveram uma experiência única de atividade pratica, aliada a responsabilidade social
, fortalecimento da vigilância a saúde infantil através da distribuição e orientação
sobre a caderneta de saúde da criança para os pais e responsáveis das crianças
cadastradas,efetivação da promoção da saúde bucal com a entrega de Kits de
higiene bucal para todos os participantes das atividades educativas,construção de
um vinculo terapêutico entre os acadêmicos de Enfermagem e a comunidade local
,alem de fortalecer a parceria da universidade em projetos sociais e educativos
.Conclusão:A Responsabilidade social aliada a promoção de ações de saúde
destinadas a criança realizadas no meio universitário deve ser fomentada cada vez
mais no meio acadêmico. Através do conhecimento das praticas de campo é que
este aluno ganha experiência para sua vida profissional, pois traz para o alunado
vivencia pratica de atendimento demonstrando que é importante o desenvolvimento
destas ações para a formação deste futuro enfermeiro.

Referencias:
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RESPOSTAS

PSICOEMOCIONAIS

DOS

PROFISSIONAIS

DE

ENFERMAGEM AOS FATORES ESTRESSORES PRESENTES NA
ASSISTÊNCIA AO RECÉM – NATO
Silva DDC1, La Cava AM2, Amorim RAC3, Silva CK4, Santos ES5.
Introdução: O espaço da unidade de tratamento intensivo neonatal (UTIN)
configura

um

cotidiano

de

cuidados

e

procedimentos

monitorizados

permanentemente, mantendo a limitação do manuseio do recém-nascido. A
família pode desenvolver medo e ansiedade durante a internação do recém-nato,
“entregando – o” à equipe de profissionais, fazendo destes, um participante ativo
do processo de cuidar e favorecendo um maior vínculo afetivo entre eles e a
criança. Para Gonzaga e Arruda, a preocupação com o bem estar, a identificação
e atendimento das necessidades de cuidados de saúde do ser humano, aliados
às estratégias e ações técnico-científicas referentes ao cuidado físico, técnico e
afetivo-emocional parecem constituir requisitos essenciais para a eficácia do
processo de cuidar1. O ato de cuidar pode permitir àquele que cuida,
experimentar os sentimentos daquele que é cuidado. Pois o cuidado inclui duas
significações básicas, intimamente ligadas entre si, que são: a atitude de desvelo,
solicitude e de atenção para com o outro, somada a preocupação e inquietação,
porque a pessoa que tem cuidado se sente envolvida e afetivamente ligada ao
outro2. Para Takahashi nas unidades de terapia intensiva, a assistência de
enfermagem é bastante complexa, e não somente por exigir habilidade no
manuseio de equipamentos especializados e execução de procedimentos
específicos, como também por envolver um ser humano tão vulnerável e frágil do
ponto de vista físico e psicológico, como a criança3. Gonzaga e Arruda referem
que a integração resultante do cuidado efetivo gera espaços de troca, e podem
1,5. Enfermeiras pediatras.
2. Doutora em Enfermagem. Professora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto/ DEMI da
UNIRIO/. Vice-presidente da ABEn-RJ.
3. Mestre em Enfermagem. Professora da Universidade Estácio de Sá. Diretora Científico Cultural
da ABEn-RJ.
4.Especialista em Enfermagem Pediátrica. Professora da Universidade Estácio de Sá.
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provocar reações humanas positivas ou negativas decorrentes dessa interação. O
risco de o recém-nascido apresentar disfunções que exijam severas mudanças na
qualidade de vida ou o risco de morte está sempre presente, e com eles todos os
significados – filosóficos, biológicos e religiosos – que permeiam o processo vida/
morte1. O profissional que cuida sabe de tais possibilidades e precisa adotar
medidas que visem a qualidade e segurança da assistência. Sendo assim ao
atuar no ambiente da UTIN, os profissionais de enfermagem se deparam com
situações desgastantes, em decorrência do quadro crítico do RN, prognósticos
nem sempre positivos e, de todo o esforço que se faz necessário para a
manutenção/ recuperação de relativo equilíbrio dessa clientela. Para Dejours, de
uma relação desarmoniosa entre as exigências físicas, químicas e biológicas do
trabalho e a estrutura da personalidade, pode emergir uma insatisfação, um
sofrimento, que são de natureza mental e não física.

4

Estudos mostram que a

vivência desse processo desgastante é capaz de gerar respostas nos
profissionais, tais como sentimentos de impotência, tristeza, dor, sofrimento e
angústia. Nesse contexto Savaldi relaciona que o confronto com a morte,
principalmente de crianças que são cuidadas por profissionais de enfermagem, e
que também são mães, pode ser o determinante do estresse emocional, pela sua
identificação com a situação da criança e da família.5 Nessa perspectiva, Dejours
refere que as situações que causam ansiedade ao trabalhador, desencadeando o
estresse, geram desgastes não só emocionais como também físicos, que podem
transformar-se em doenças de acordo com o tempo ao qual o profissional foi
exposto. Nessa perspectiva, é preciso refletir, constantemente, sobre as
implicações psicoafetivas no processo de cuidar, pois quem cuida compartilha os
cuidados e não simplesmente pratica uma ação ativamente. A reflexão sobre
essas respostas psicoemocionais faz surgir a compreensão sobre formas de
1,5. Enfermeiras pediatras.
2. Doutora em Enfermagem. Professora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto/ DEMI da
UNIRIO/. Vice-presidente da ABEn-RJ.
3. Mestre em Enfermagem. Professora da Universidade Estácio de Sá. Diretora Científico Cultural
da ABEn-RJ.
4.Especialista em Enfermagem Pediátrica. Professora da Universidade Estácio de Sá.
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melhor adaptação, a fim de prevenir maiores complicações e agravos aos
profissionais de saúde e/ ou à sua prática profissional. Uma vez que o estresse já
ocupa lugar de destaque entre os distúrbios mais frequentes nesta classe de
profissionais, evidenciado em estudo desenvolvido por Savaldi onde o estresse foi
citado

como

o

distúrbio

de

natureza

psico-emocional

mais

frequente,

representando 96% de sua amostra5. Objetivos: Identificar as respostas
psicoemocionais da equipe de enfermagem aos fatores estressores presentes na
assistência ao recém – nato na UTIN; analisar as implicações para a equipe de
Enfermagem envolvida nessa assistência. Metodologia: Trata-se de um estudo
de abordagem qualitativa, descritivo. O cenário de pesquisa foi a UTI neonatal, de
uma Unidade Municipal Saúde, que presta assistência materno-infantil, localizada
no Rio de Janeiro. Para a produção de dados, foi utilizada a entrevista semiestruturada com os sujeitos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem que prestam
assistência direta na dita unidade. O roteiro de entrevista está constituído pelo
perfil dos sujeitos, somado às questões: Para você quais os fatores ou
acontecimentos presentes na assistência ao recém-nascido internado em UTI que
você considera como riscos para desorganização do seu equilíbrio psico emocional? e, como você reage diante desses fatores e/ ou acontecimentos?
Para análise dos dados, destacamos os núcleos de sentido das falas dos sujeitos,
para elaboração de categorias que emergiram dos dados verbais ou
comportamentais. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa CEP
UNIRIO através do parecer 032/2006. Os sujeitos após receber as informações
sobre a pesquisa, anonimato, ausência de riscos, dentre outros, assinaram o
termo de consentimento livre e esclarecido. Resultados: Participaram do estudo
sete mulheres, profissionais de Enfermagem, sendo quatro auxiliares e três
enfermeiras. A média de idade foi de quarenta e quatro anos; 85% declararam
1,5. Enfermeiras pediatras.
2. Doutora em Enfermagem. Professora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto/ DEMI da
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uma religião; o tempo médio de trabalho na unidade variou entre quatro e dezoito
anos. Foram destacadas duas categorias no estudo: fatores estressores
relacionados à assistência de Enfermagem com o neonato na UTIN e relativas à
mãe e as reações aos estressores. Destacamos que 85% das entrevistadas
relacionaram o estresse em relação à gravidade da criança e a labilidade do seu
quadro clínico; sendo que as enfermeiras se reportaram a uma visão geral das
condições do RN, enquanto que as auxiliares focaram o estresse em um
determinado evento (morte) ou manifestação clínica da criança (patologias,
apnéia, perda de acesso venoso). Dentre os estressores relativos à mãe,
evidenciou-se que para 28,6% estão correlacionados à atitude de apreço para
com o sofrimento e desespero dela, em função do quadro clínico da criança. Tal
fato encontra apoio em autores referindo que os familiares podem representar
causas de estresse psicológico na equipe. Em contrapartida, 28,6% das auxiliares
relataram o estresse em função da culpabilidade da mãe pelo estado crítico do
RN, em casos de aborto e quando eles são abandonados pela família. As reações
aos estressores relatadas foram: sofrimento, tristeza, nervosismo, impotência e
depressão. Foram citados como tentativas de reorganização interna aos
estressores: manutenção do equilíbrio psicológico para proporcionar uma
assistência adequada ao neonato e promover conforto e segurança para a mãe.
Conclusão: A vivência de um processo desgastante dentro das atividades do
cotidiano da prática em UTIN pode gerar respostas psicoemocionais nos
profissionais de Enfermagem que cuidam. Tais respostas provocam situações de
adaptação ou desajustamento. Em ambas, são necessários que a equipe de
Enfermagem lance mão de fatores como a auto proteção para superação de tais
eventos, com vistas a garantir qualidade e segurança no cuidar da criança e na
atenção à mãe.
1,5. Enfermeiras pediatras.
2. Doutora em Enfermagem. Professora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto/ DEMI da
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Área temática: Tecnologia e Interfaces para o cuidado ao recém-nascido, Criança,
adolescente e família nos diversos ambientes e contextos.
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RETINOPATIA

DA

PREMATURIDADE:

FATORES

DE

RISCO,

PREVENÇÃO E TRATAMENTO

Ribeiro D O¹, Souza S R²

Introdução: A retinopatia da prematuridade (ROP) é uma doença caracterizada pela
proliferação anormal dos vasos sanguíneos da retina em desenvolvimento, que esta
relacionada com múltiplos fatores de risco relacionados com a prematuridade. A
ROP tornou-se a maior causa de cegueira infantil principalmente em paises
desenvolvidos e em desenvolvimente em função da grande sobrevivência de bebês
cada vez menores e mais prematuros. Atinge proporções epidêmicas em vários
países latino-americanos, incluindo o Brasil, sendo influenciada pelo nível de cuidado
perinatal e pela existência ou não de programas de triagem para o diagnóstico
precoce da doença. A Classificação Internacional da ROP considera a localização
antero-posterior (zonas I, II e III), extensão circunferencial da doença (em horas do
relógio) e severidade das alterações retinianas (estágios 1 a 5). A dilatação das veias
e tortuosidade das arteríolas no pólo posterior indica doença mais agressiva plus.
Olhos com ROP em estadiamento 3, doença plus e comprometimento de pelo menos
5 horas contínuas ou 8 horas cumulativas de proliferação fibrovascular nas zonas I
ou II caracterizam a ROP limiar na qual a probabilidade de progressão da doença
para

descolamento

tracional

de

retina

com

perda

da

visão

é

de,

aproximadamente,cinqüenta porcento. OBJETIVO: Identificar quais são os fatores de
risco, os métodos preventivos e o tratamento para a ROP descritos na literatura.
MÉTODO: Trata se de um estudo de revisão bibliográfica como parte do trabalho

1

Enfermeira; Aluna do curso de especialização em Enfermagem Pediátrica e
Neonatal Telos Educacional Campinas

2

Enfermeira Mestre Telos Educacional Campinas
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de conclusão do curso de especialização em enfermagem pediátrica e neonatal. A
coleta de dados foi realizada através das bases de dados da Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde - Lilacs no período de 2000 a 2010.
Utilizamos como palavras chaves: retinopatia, prematuridade, cuidado, UTI Neonatal.
A análise do material fundamentou-se na abordagem quali-quantitativa visando a
identificação dos fatores de risco, métodos preventivos e tratamento da ROP
apresentados por pesquisadores nos últimos anos. Foram encontradas 38 artigos.
Foram lidos, selecionados 19 trabalhos que preencherem os critérios de inclusão.
RESULTADOS: Através da análise dos artigos selecionados observamos que os
fatores de risco para ROP identificados nas pesquisas foram: peso de nascimento ≤
1.500g e idade gestacional (IG) ≤ 32 semanas encontrados em 16 artigos; uso
extensivo de oxigênio em 15 artigos; uso de surfactante e corticóide em 9 artigos;
fatores que colaboram para o parto e nascimento prematuro em 8 artigos; uso de
transfusões sanguíneas ou eritropoetina em 7 artigos; apgar menor que 7, em 6
artigos; septicemia em 5 artigos; asfixia e deficiência de vitamina E e A, 4 artigos,
hemorragia intraventricular (HIV) em 3 artigos; falha no atendimento oftalmológico
em 3 artigos; uso de fototerapia em 2 artigos. Os métodos preventivos identificados
nos artigos foram: acompanhamento dos recém-nascidos pré termo (RNPT) com ou
sem ROP até a vascularização completa da retina (11 artigos); exame de fundo de
olho (reflexo vermelho ou teste Brucker) 11 artigos; projetos de prevenção de
cegueira em bebês grupos de risco (8 artigos); intervenção cirúrgica (7 artigos). Os
tratamentos apresentados nos artigos foram: Fotocoagulação com laser, Crioterapia,
Vitrectomia e Terapia com anti- VEGF em 9, 6, 2 e 1 artigos respectivamente. O
método mais recomendado para tratamento de ROP pelos autores foi a
fotocoagulação com laser, correspondendo (09 dos 19 artigos).O tratamento da ROP
nos dias de hoje é eminentemente cirúrgico, podendo ser feito pela crioterapia
quanto pela fotocoagulação a laser, sendo este de acordo com o estágio da doença.
Discussão: Neste estudo os RNPT integram um grupo considerado de risco para
deficiência visual e desenvolvimento de ROP, não apenas por sua imaturidade
fisiológica, mas também devido às complicações que surgem por causa da sua
sobrevivência e imaturidade de órgãos. Diante deste fato, é necessário que a
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enfermagem tenha como parte importante do seu foco de cuidado a minimização dos
riscos para ROP, pois muitos deles são preveníveis. A adoção de intervenções
multiprofissionais dirigidas à prevenção de alterações visuais a partir do pré-natal e
pós-natal, procurando investigar fatores congênitos, distúrbios neurológicos e
infecções maternas que podem danificar o desenvolvimento funcional da visão e
prevenir fatores adquiridos ocasionados por algumas terapêuticas, como a
oxigênioterapia, a fototerapia e transfusões sangüíneas, que são necessárias à
manutenção/recuperação do estado de saúde das crianças prematuras. No Brasil, a
cegueira infantil tornou-se um problema de altíssima relevância socioeconômica
quando analisada por este fator, todavia, crianças nascidas cegas ou que adquirem
déficits visuais desde cedo viverão amparadas pelo sistema de seguridade social,
sem nunca ter contribuído financeiramente para o mesmo. O conceito de prevenção
da cegueira nas UTI neonatais é recente. Se fossem realizados com rigor os
programas de triagem para a ROP em todos os RNPT que fazem parte do grupo de
risco, o número de cegos da população tenderia a reduzir significativamente. Estes
programas de prevenção têm apresentado resultados positivos no tratamento dessa
doença, quando são atendidos e acompanhados de forma criteriosa.Os critérios de
inclusão para a triagem dos RNPT com risco de ROP são diferentes em vários
países. Neste estudo, foram considerados para a inclusão, os pacientes com
prematuridade PN ≤ 1.500g e IG ≤ 32 semanas por serem os parâmetros mais
citados nos estudos de freqüência da ROP e por estarem de acordo com as
diretrizes brasileiras para o exame e tratamento da ROP. Entre melhorias no cuidado
pré-natal, relatam-se o uso preventivo de corticóides e qualidade nos programas
assistenciais de pré-parto para evitar a prematuridade, após o nascimento inclui o
uso de novas tecnologias de incubadoras de aquecimento, respiradores/ventiladores,
monitores e dispositivos como o CPAP nasal de uso imediato entre outros
equipamentos necessários na identificação de comorbidades associadas à
prematuridade.

Estes dispositivos reduzem a mortalidade neonatal e aumenta a

prevalência e gravidade da ROP. Esta retinopatia apresenta 4 estágios de evolução,
sendo que nos dois primeiros não é necessário tratamento, em prematuros sem
estagiamento, o acompanhamento do oftalmologista é muito importante. Embora na
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maioria dos casos não evolua para o chamado quarto estágio (descolamento da
retina), é fundamental que estas crianças sejam acompanhadas por exame de fundo
de olho para um pronto diagnóstico e tratamento (Crioterapia ou Laser). A dilatação
das pupilas é necessária antes do procedimento, o mesmo deve ser realizado sob
anestesia geral ou analgesia e sedação associadas à anestesia tópica e o paciente
monitorizado por um neonatologista ou anestesista. Pode ser realizado na UTI
neonatal ou em centro cirúrgico, de acordo com as condições de cada instituição. A
recuperação pós-tratamento deve ser feita na UTI Neonatal. O tratamento
medicamentoso

pós-operatório

consiste

em

uma

combinação

de

antibiótico/esteróides tópicos por 7-10 dias.CONCLUSÃO: A utilização do oxigênio
apesar dos riscos é extremamente necessária na manutenção da vida do RNPT,
portanto o mais prudente é o seu uso de maneira racional. O uso racional do
oxigênio, bem com a prevenção da hemorragia intraventricular, septicemia e outros
fatores de risco podem ser minimizados através de um equipe multiprofissional
consciente e criteriosa, sendo o profissional de enfermagem peça fundamental para
a utilização do oxigênio de forma racional e outras medidas necessárias para
prevenção da ROP, pois, esta equipe é quem fica 24 horas ao lado do paciente. O
consenso atual é de que o mais importante é o acompanhamento criterioso dos
prematuros, para detectarmos as alterações e classificá-las segundo a localização,
extensão e fase de desenvolvimento, o quanto antes. O enfermeiro também tem
papel crucial nesta prevenção, pois, ele deve orientar os familiares quanto os
métodos de prevenção e encaminhá-los, para os serviços de avaliação/ triagem para
a retinopatia após a alta. Devido aos novos métodos de terapêutica como como a
crioterapia, a fotocoagulação a laser ou a vitrectmia o número de deficientes visuais
da população tem reduzido significantemente porém a equipe de neonatologia tem
muito o que fazer para buscar eliminar esta fatalidade na vida de bebês prematuros.
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SEGURANÇA DO PACIENTE PEDIÁTRICO: IDENTIFICAÇÃO

Porto, TP1; Rocha PK2; Anders JC3; Souza S4; Kretzer L5

Introdução: A segurança do paciente é uma questão que vem sendo discutida
mundialmente. Buscar a redução do risco de danos desnecessários associados à
assistência em saúde tem grande relevância na obtenção do certificado de
qualidade1. A segurança do paciente pediátrico, por sua vez precisa ser mais
discutida, pois estes se constituem em uma população de alto risco, com
características físicas e morfológicas específicas diferenciadas dos adultos, o que
pode aumentar as chances de sofrerem algum dano. Além de que as
conseqüências para o paciente pediátrico relacionadas aos problemas de
identificação podem variar não só de erros de administração de medicação, mas
também, da realização de procedimentos em pacientes errados e/ou locais
errados e troca de recém-nascidos entregues à famílias erradas 2. Para tanto, as
ocorrências adversas envolvendo medicações podem ser entendidas como um
problema importante para as instituições, profissionais, pacientes e familiares,
pois pode acarretar em aumentos no custo do tratamento, no tempo de
permanência no hospital e em sérias conseqüências para a saúde dos pacientes.
O sistema de identificação do paciente precisa envolver três funções primordiais:
fornecer a identificação do paciente desde o momento de sua admissão, possuir
um método visual e automatizado de vincular o paciente a sua documentação
médica e terapêutica, e minimizar a possibilidade dos dados de identificação
serem transferidos de um paciente a outro³. Portanto, o objetivo desse estudo é
verificar se as diretrizes propostas pela World Health Organization em 2007
quanto a identificação do paciente no paciente e no leito, são devidamente
realizadas antes da administração de medicação pelos profissionais de
1
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enfermagem que atuam em uma Unidade de Internação Pediátrica em um
Hospital Escola de Santa Catarina.

Metodologia: Para a realização desse

estudo foi utilizado método quantitativo do tipo descritivo, cuja coleta de dados foi
implementada por meio da observação. Observou-se 13 profissionais de
enfermagem que aceitaram participar da pesquisa assinando o termo de
consentimento livre e esclarecido. Foi utilizado um instrumento de observação
fundamentado no Patient Identification – WHO (2007), para a coleta de dados. A
aplicação do instrumento foi por meio de observação aleatória, nos turnos da
manhã e tarde, no momento em que os funcionários realizavam o procedimento
de administração de medicação. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa

da

Instituição,

conforme

parecer

853/10.

Resultados:

Foram

observados 223 procedimentos de administração de medicação. Para realização
destes, em 142 (63,67%) vezes os pacientes foram identificados de alguma
forma, e em 81 (36,32%) vezes não se efetuou nenhum tipo de identificação.
Observamos que em 54 (24,22%) o paciente foi identificado perguntando o
primeiro nome do mesmo ao acompanhante, em 36 (16,14%) perguntando o
primeiro nome ao paciente, em 22 (9,87%) perguntando o nome completo da
criança ao acompanhante. Em 15 (6,73%) administrações de medicamentos os
pacientes foram identificados chamando a criança pelo apelido, em 11 (4,93%)
conferindo somente o registro no leito. E, em apenas 6 (2,69%) a identificação se
deu pelo nome completo da criança, sendo que esta informação era questionada
ao próprio paciente; e em 4 (1,79%) foi perguntando a criança o primeiro ou
segundo nome de um dos pais. Verificamos que dos 81 procedimentos efetuados
onde o paciente não foi identificado, 50 (22,42%) destas observações não
aconteceram, pois o profissional informou já conhecer previamente o paciente.
Outra questão verificada por meio do presente estudo foi a identificação do
paciente no leito. Nas 223 observações de procedimentos de administração de
medicamentos, verificou-se que em 192 (86,10%) observações os leitos estavam
identificados, e 31 (13,90%) os leitos não possuíam identificação no momento do
1
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procedimento. O tipo de identificação encontrada foi por placa escrita
manualmente, fixada na grade posterior da cama, todas (100%) contendo letra
legível. Porém não havia uma padronização nos registros dessas placas, nas 192
observações em que os leitos estavam identificados,186(96,88%) continham o
nome completo do paciente, 175 (91,15% ) contavam com a data de admissão
registrada, e 143 (74,48% ) estavam com a idade do paciente. O número de
registro do paciente estava descrito nas placas em 142 observações realizadas.
Identificamos que nenhum dos pacientes que receberam as medicações
administrados pelos profissionais observados possuíam identificação fixada à ele.
Não encontramos pulseiras, etiquetas, ou outro material que funcionasse como
forma de identificação do paciente no paciente. Discussão: Os resultados
evidenciaram a pouca valorização da importância da identificação do paciente, no
paciente e no leito, por parte dos profissionais e da instituição. Há a necessidade
de assegurar que todos os pacientes tenham sua identificação adequada em
todos os momentos da internação. E, quando, pensamos na identificação do
paciente para administração de medicação, uma prática que privilegie a
identificação correta do paciente, deve ser incentivada. Na unidade hospitalar
pesquisada, os profissionais não receberam nenhuma instrução sobre como deve
ser realizada a identificação do paciente durante a prestação de assistência, é
importante lembrar que os pacientes pediátricos enquadram-se numa população
que exige técnicas de identificação especializadas e eficazes já que erros de
medicação podem acarretar em sérias conseqüências para esta categoria de
pacientes. Por falta de uma política de educação que vise à segurança do
paciente na administração da medicação, os profissionais acabam identificando
os pacientes de forma empírica. Além disso, a instituição deve investir em
tecnologias favoráveis para se implementar uma política de identificação do
paciente, são necessárias medidas como: pulseiras de identificação fixadas nos
pacientes, contendo informações digitalizadas e concisas; identificação em todos
os leitos, registradas de forma digitalizada e de fácil visualização, o prontuário,
1
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etiquetas para solicitação de exames, rótulos e códigos de barra, fazendo assim,
com que os profissionais utilizem recursos adequados para realização desta
prática. É importante também a participação ativa dos familiares durante a
confirmação da identidade do paciente pediátrico, já que os pacientes pediátricos
possuem barreiras para comunicação verbal dependendo da etapa de seu
desenvolvimento4. Quanto à identificação dos leitos destacaram-se problemas de
omissão de dados importantes, observa-se a necessidade de intervir no processo
administrativo institucional de modo a garantir que haja a reformulação de um
registro para o leito dos pacientes pediátricos, que contenha dados mais
específicos sobre estes pacientes, concretizando assim, um registro mais
completo para que os profissionais possam verificar. Por meio do presente
estudo, podemos refletir que ações planejadas e organizadas estrategicamente
para cada realidade institucional podem servir como ponto chave para garantia da
identificação correta do paciente durante todos os momentos de prestação de
serviços pelos mais variados profissionais. Entendemos que os pacientes
pediátricos devem ser identificados da forma adequada desde o momento de sua
entrada na instituição. Mas para isso, a instituição deve estabelecer métodos e
filosofias considerando a segurança do paciente como imprescindível. Não há
dúvida de que os enfermeiros desempenham um papel chave em promover e
coordenar o cuidado do cliente e que estudos que se preocupam com o
desempenho deste papel são fundamentais na segurança do cuidado de
enfermagem5. Conclusões: Considerando que a identificação do paciente para
administração de medicação é uma ação da equipe de enfermagem
imprescindível para garantia de um cuidado mais seguro, entendemos que é
importante verificar se os pacientes pediátricos internados em uma instituição
hospitalar de ensino são identificados corretamente para administração de
medicação, e possuem uma identificação adequada no leito e no próprio paciente.
A falta de identificação dos pacientes, sob aspecto administrativo, se constitui no
problema sério evidenciado nesta pesquisa. A falta de tecnologias específicas
1
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para identificação do paciente passa a comprometer não apenas a segurança do
paciente, mas também do profissional e da instituição, que poderá responder
legalmente pelas falhas relacionadas aos erros de medicação por ausência de
condições mínimas para identificação correta dos pacientes. O profissional de
enfermagem só conseguirá garantir uma administração segura de medicamentos
por meio da implementação de ações e soluções para a identificação correta do
paciente, sendo necessária a elaboração de políticas e programas de capacitação
e educação continuada sobre o assunto como e a incorporação de tecnologias e
sistemas de identificação condizentes com a realidade assistencial vivenciada.
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SENTIMENTO

DA

CRIANÇA

HOSPITALIZADA:

APOIO

DA

ENFERMAGEM FRENTE A ESSA PROBLEMÁTICA
ALVES SMA1, SINIMBU RB2, ALMEIDA CCOF3, FONTINELE AMM4, MENDES
EFA5.

INTRODUÇÃO: A hospitalização no entendimento da criança é marcada por um
momento de modificação de sua vida habitual que caracteriza pelos danos físicos
e emocionais, levando eles a associarem o hospital como cárcere no qual
vivencia muitas proibições. Deve-se ter uma abordagem mais ampla sobre o
processo de internação hospitalar infantil, além de trazer o sofrimento físico,
caracterizado pela patologia e os procedimentos invasivos, trazem também o
sofrimento psicológico, desencadeado pela alteração de sua rotina, como ficar
distante de seus familiares, faltar a escola e não poder brincar. O acompanhante
desta criança que em sua maioria é a mãe, também vai estar abalada pelas
alterações do seu cotidiano por uma situação não esperada (RIBEIRO, ANGELO,
2005). Conforme Junqueira (2007) os enfrentamentos da hospitalização infantil
dependem de vários fatores, como: o tipo de relacionamento com a mãe, sua
personalidade, duração da internação, idade da criança e atitude da equipe de
saúde, esta ultima é refletida a partir de vivências anteriores em hospitais.
OBJETIVO: Este trabalho apresentou como objetivo geral descrever a percepção
da criança frente à hospitalização e o direcionamento da equipe de Enfermagem a
essa problemática.

E como objetivo específico a descrição das estratégias

utilizadas pela Enfermagem na busca de oferecer um cuidado que promova maior
conforto para a criança hospitalizada.
METODOLOGIA: O presente estudo mostra as percepções da criança de cinco a
dez anos em relação à hospitalização e o direcionamento da equipe de
1 – Integrante da Residência Multiprofissional em Saúde do HUUFMA; 2 - Enfermeira Graduada pelo Centro
Universitário UNIEURO – DF. Pós-Graduada em Enfermagem em Terapia Intensiva pelo Instituto IBPEX.
3 - Enfermeiro, Especialista em Acupuntura, Professor do Centro Universitário UNIEURO. Enfermeiro Assistencial da
Unidade de Pediatria do Hospital Regional de Brasília-DF;

4 - Enfermeira Mestranda do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Materno-Infantil da UFMA; 5 - Enfermeira Bacharel em Enfermagem pela Universidade
Estadual do Maranhão - UEMA
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Enfermagem a esta situação para promover um cuidado com maior conforto. Foi
uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória na Unidade de Pediatria de um
Hospital Regional de Brasília-DF buscando uma compreensão particular dos
fenômenos estudados ligados a atitudes, motivações, sentimentos e pensamentos
da população estudada. As amostras dos dois grupos foram dez crianças na faixa
etária especificada e dez profissionais da equipe de Enfermagem, sendo um
Enfermeiro e nove Técnicos de Enfermagem, que aceitaram participar após ter
assinado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE, sob o parecer nº
123/2010 DO Comitê de ética em Pesquisa do Centro Universitário UNIEURO no
caso das crianças, após seus responsáveis legais autorizarem a participação
neste estudo. A coleta de dados foi realizada utilizando um questionário com
quatro questões abertas com as crianças e a equipe de Enfermagem de uma
Unidade de Pediatria de um Hospital Público de Brasília/DF. As perguntas abertas
serviram para guiar a conversa com a população alvo, com a finalidade de
compreender o ponto de vista deles e facilitar a descrição sucinta dando maior
profundidade e reflexão sobre o assunto (MINAYO, 2007).
RESULTADOS: Os resultados comprovam as dificuldades de falta de recursos
materiais de boa qualidade, o quadro de funcionários inferior em relação à
demanda de paciente e necessidade de humanização da saúde, preparando a
criança e os acompanhantes para minimizar os impactos provocados pela
internação, identificando medos/receios, prestando um atendimento mais
holístico, levando em consideração que as crianças têm compreensão e
expressam com muito discernimento o motivo pelo qual estão internadas
principalmente aquelas que já foram internados outras vezes. Nas considerações
finais tem-se a importância que a Enfermagem é uma categoria profissional que
está mais próxima do paciente atendendo suas necessidades, desde a realização
de procedimentos para restabelecimento de sua saúde até a atenção psicossocial
1 – Integrante da Residência Multiprofissional em Saúde do HUUFMA; 2 - Enfermeira Graduada pelo Centro
Universitário UNIEURO – DF. Pós-Graduada em Enfermagem em Terapia Intensiva pelo Instituto IBPEX.
3 - Enfermeiro, Especialista em Acupuntura, Professor do Centro Universitário UNIEURO. Enfermeiro Assistencial da
Unidade de Pediatria do Hospital Regional de Brasília-DF;

4 - Enfermeira Mestranda do Programa de Pós-
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Estadual do Maranhão - UEMA

2541

da criança e família. Ao fazer a primeira pergunta para as crianças (Como você se
sente por estar internado aqui no hospital?), obtivemos algumas respostas citando
que eles gostavam, pois:
“[...] já acostumei, pois tenho asma e já fui internado várias vezes.
Pressuponho eu que elas estão fazendo para melhorar a minha saúde”(U, 10
anos). Outro paciente relata que é “bom, pois tenho atendimento como nos outros
hospitais porquê preciso de atendimento para melhorar meu estado”, ( L, 10
anos). A Mãe desse paciente refere que o filho tem bronquite e vive “nessa vida
de internação” desde de pequeno. B, de 10 anos coloca que é “bom, porque estou
aqui para melhorar, pois estava com dores no corpo, tava toda inchada”.
Os pacientes anteriormente referidos nos chamaram a atenção, por serem
pacientes de doenças crônicas (asma/bronquite/insuficiência renal) eles deixam
transparecer, em seus relatos, que a hospitalização já faz parte de sua vida
cotidiana. Inúmeras vezes passaram por isso, mostrando conhecer intimamente
as rotinas hospitalares. Outras duas crianças foram sucintas respondendo
apenas, é bom.Os demais pacientes responderam ser ruim, justificando a falta de
brincadeiras, saudade de casa e da família e intensa manipulação dos mesmos
pela equipe de Enfermagem. Conforme segue dois relatos:
“Ruim, porquê não posso sair, caminhar, brincar”, ( D, 9 anos); “Ruim, chato,
porquê cada hora você tem que fazer alguma coisa em relação a medicamentos”,
( G, 9 anos).
Em relação à equipe de Enfermagem, diante da pergunta (Na sua opinião, quais
são as dificuldades que a criança vivência aqui na Clínica Pediátrica?)
encontramos como respostas uma predominância em relação ao medo de
procedimentos, em especial os dolorosos, e ambiente estranho como relatado por
F, com nove anos de serviço:
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“medo em relação ao procedimentos, várias punções por material de baixa
qualidade e falta dos mesmo”. S, com sete anos de serviço coloca que o
“ambiente estranho, medo dos procedimentos adotados (punções venosas, coleta
de sangue para exames), espaço mínimo para lazer”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Esta pesquisa objetivou mostrar as percepções da
criança em relação à hospitalização e o direcionamento da equipe de
Enfermagem a esta situação. A Enfermagem é a categoria profissional que está
mais próxima do paciente atendendo suas necessidades, desde a realização de
procedimentos para restabelecimento de sua saúde até a atenção psicossocial da
criança e família. Ressaltamos a questão da humanização da saúde, pois é
perceptível a necessidade de um acolhimento, preparando a criança e os
acompanhantes para minimizar os impactos provocados pela internação,
prestando um atendimento mais holístico. A coleta de dados nos confirmou o que
está relatado na bibliografia atual sobre o assunto abordado. É perceptível que a
equipe de saúde como um todo precisa estar preparada para integrar aspectos
biopsicossociais, econômicos e culturais da criança, além de visualizar a
patologia. Buscar interagir com familiares estabelecendo uma condição emocional
que favorecerá a reestrutura do paciente.
DESCRITORES: Sentimentos do paciente, Assistência de enfermagem na
Hospitalização, Criança internada
EIXO: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família
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SENTIMENTOS DAS MÃES EM UMA UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA NEONATAL1
1

Frota VAF, , 2 Diógenes AKL,3 Campos, ACS, 4Rocha OSR

Introdução: A gravidez é visivelmente um estado de profundas transformações
físicas e psíquicas para a mulher, independente do contexto social e emocional
em que esteja inserida, fazendo com que os mais variados sentimentos sejam
experimentados desde o início da descoberta da gestação, passando pela hora
do parto e chegando ao momento de ter seu filho nos braços. Infelizmente, há
contratempos oriundos das mais diversas causas que podem levar a mulher ao
trabalho de parto prematuro e a decisão da equipe médica de antecipar a vinda
do bebê ao mundo tem um só propósito: eliminar ou reduzir os riscos de morte
e/ou de complicações existentes para a mãe e para o bebê. No nascimento
prematuro o qual necessite de internação na Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal (UTIN), a continuidade da relação mãe e filho é abruptamente
interrompida pela hospitalização, o desejo por ter seu filho nos braços não se
torna realidade tornando-se, portanto, um desejo prolongado. Diante disso, esse
estudo aponta a necessidade de se conhecer os sentimentos envolvidos na
relação mãe-filho durante a internação na UTI neonatal, enfocando a figura
materna com a finalidade de programar a assistência a essas mães devido a sua
importante participação na recuperação de seus filhos. A relevância do estudo se
pauta na ênfase à hospitalização do neonato comprometido e na relação da mãe
frente à situação de risco de vida do filho. Busca-se com este estudo contribuir
para a minimização da angústia e do trauma da separação forçada entre mãefilho e para que o vínculo entre eles possa ser consolidado mesmo ele estando
em um ambiente que muitas vezes não pareça ser apto para permitir essa
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aproximação. Objetivo: Compreender os sentimentos vividos pelas mães diante
da internação de seus filhos prematuros em uma Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal. Metodologia: Desenvolveu-se um estudo exploratório-descritivo de
abordagem qualitativa. A coleta de dados aconteceu durante o mês junho de
2009, com duas reuniões realizadas sucessivamente. Primeiramente, houve a
formação de um grupo focal com as mães participantes do estudo. Em seguida
realizou-se uma entrevista semi - estruturada composta por questões abertas,
com o objetivo de promover uma discussão em grupo, tendo como ponto em
comum entre as participantes a livre expressão de seus sentimentos diante da
internação de seus filhos na UTI Neonatal. Foram ouvidas seis mães cujos bebês
estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, que aceitaram
participar da pesquisa. Após a leitura dos discursos, foram separados aqueles
que mais se assemelhavam. E, após estabelecida a compreensão dessas falas,
utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin no intuito de organização dos
mesmos. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição de acordo
com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Esse estudo foi
realizado em um hospital público de assistência terciária da cidade de Fortaleza,
no estado do Ceará, referência para atendimento neonatal.

Resultados:

Primeiramente foi feita uma caracterização da população: todas as mães eram
alfabetizadas e todos tiveram parto cesárea. A metade era solteira e, a outra
metade, vivia com um companheiro. Quatro recém-nascidos eram prematuros e
os outros dois eram de gestação a termo. A maioria das mães (5) estava na sua
primeira gestação. Após analisados, os dados foram decodificados e distribuídos
em categorias: Necessidade de UTI neonatal – MEDO: Cria-se institivamente
expectativas negativas e angústias antecipadas sobre o que poderá acontecer ao
seu bebê ao ter a notícia de que o recém – nascido irá para uma UTI neonatal /
Permanência do filho na UTI – AUSÊNCIA e MORTE: A separação física e
abrupta da mãe e do bebê põe a genitora em duas situações forçadas de
adaptação - uma de ver diariamente seu filho em um ambiente diferente e hostil,
sendo cuidado por diferentes pessoas e outra é a de adaptar sua própria vida a
rotina do ambiente onde seu filho se encontra.
SATISFAÇÃO

/Expectativas

/ A equipe profissional –

Maternas – CONFIANÇA:

A esperança

na

recuperação hospitalar de seus filhos está diretamente ligada às informações
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passadas pelos profissionais.

A confiança que elas depositavam em cada

profissional foi expressa de forma unânime não havendo em nenhum momento
reclamações ou insegurança quanto ao trabalho exercido pela equipe de saúde. A
maioria das mães expressou medo quando souberam da necessidade dos filhos
em permanecer na UTI logo após o nascimento. Apesar de todo aparato
tecnológico e da assistência prestada por todos profissionais aos RN durante sua
internação na UTI neonatal. Conclusão: A permanência dos filhos na UTI
neonatal nutriu em cada mãe uma angustiosa ausência e, essa leva ao medo da
morte, expressada por todas. Há inclusive, uma mistura de sentimentos entre elas
(insegurança, confiança, medo, satisfação). Observou-se, também, que todas as
mães se sentem inseguras, admiram a equipe multiprofissional e são
esperançosas, apesar de toda angustia vivida a cada dia ao observar seus filhos
lutando para sobreviverem. As genitoras também descreveram sentimentos de
confiança, de carinho e de satisfação na equipe de saúde, pois para elas esses
profissionais dedicam-se a cuidar com todo zelo e carinho de seus filhos. Apesar
de afirmarem ter satisfação e ter segurança nos cuidados prestados aos RN’s, as
participantes mostraram-se preocupadas e duvidosas quanto à incerteza e
previsão da alta, ou ainda, se seus filhos iriam sobreviver. Tendo em vista que a
maioria delas desconhecia de forma precisa a situação clínica de seus filhos,
apenas sabiam que eles estavam necessitando de maiores cuidados porque
tinham nascido “antes do tempo”. Evidenciou-se, também, a importância de uma
consciência maior por parte dos profissionais envolvidos na UTI neonatal com
relação à importância do cuidado com a mãe do RN, pois essa precisa estar
segura e sentir – se importante quanto aos cuidados com o recém- nascido.
Referências: KAMADA, I.; ROCHA, S.M.M.; BARBEIRA, C.B.S. Internações em
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal no Brasil – 1998-2001. Rev. Latino –
Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v.11, n.4, 2003. KARST, T. Musicoterapia
com mães de recém-nascidos internados em UTI neonatal. Anais do XII
Simpósio Brasileiro de Musicoterapia Pesquisa – Artigo - Comunicação Oral.
Goiânia,

2006.
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SÍFILIS CONGÊNITA E SUAS COMPLICAÇÕES: ATUAÇÃO DE
ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA.
Azevedo, B.A.R.1
Costa, E.G.2;
Freitas. K.F3;
Pontes, Ana Rosa B4.

RESUMO

Introdução: a sífilis é uma doença infecciosa, de caráter sistêmico e de evolução
crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência. O agente
etiológico,

o

Treponema

pallidum,

é

uma

espiroqueta

de

transmissão

predominantemente sexual ou materno-fetal (vertical), podendo produzir,
respectivamente, a forma adquirida ou congênita da doença. A sífilis na gestação
exige intervenção imediata, para que se minimize ao máximo a possibilidade de
transmissão vertical. A sífilis congênita é um agravo de notificação compulsória, e
é um indicativo de qualidade na assistência à saúde materno-fetal, objetivando a
efetiva redução do risco de transmissão transplacentária, cujo diagnóstico é
simples e de fácil manejo clínico/terapêutico, que pode ser identificado e tratado
durante as consultas do pré-natal. Os índices de sífilis congênita nos dias atuais
vêm aumentando expressivamente, devido a comportamentos sexuais de risco,
que incluem multiplicidade de parceiros e relações sem utilização de
preservativos. Locais onde a pobreza e a má qualidade de assistência à saúde
são fatores acentuados contribuem, ainda, para ineficácia no diagnóstico, demora
e, até mesmo, ausência de tratamento. Em nosso ambiente, a sífilis,
principalmente a forma congênita, representa, muitas vezes, falhas no sistema de
saúde, bem como demonstra enorme deficiência no processo educacional da
1
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população, sendo, ainda, considerado um dos graves problemas de Saúde
Pública. Objetivos: o presente estudo objetivou proporcionar conhecimento
técnico científico acerca das principais classificações da sífilis; identificar os
principais diagnósticos, suas interpretações e a conduta de enfermagem; apontar
os principais tratamentos para cada tipo de sífilis; mostrar as principais
recomendações e prestar assistência de enfermagem à mulher e criança
infectada pela sífilis. Metodologia: a partir de um problema visualizado nas aulas
práticas de Saúde Coletiva, em uma unidade básica de saúde, na periferia de
Belém do Pará, durante a consulta de enfermagem no pré-natal, manifestou o
interesse de realizar uma análise sobre o assunto associando as vivências do
campo de prática e revisão bibliográfica, sendo que essa última se baseou na
análise de publicações encontradas na literatura, mediante a busca de artigos nas
bases eletrônicas de dados, aplicando os seguintes descritores: Sífilis congênita,
pré-natal e enfermagem, no período de maio a junho/2011; foram selecionados
somente os artigos publicados a partir de 2005. Para a identificação dos
diagnósticos de Enfermagem foi utilizada a Taxonomia da NANDA II. Resultados:
os resultados demonstraram que as classificações mais comuns de sífilis são:
sífilis primária que é identificada através da presença do cancro duro. Esse sinal,
quando situado internamente (vagina, colo uterino), pode passar despercebido na
mulher. Na sífilis secundária, o diagnóstico clínico é identificado por erupções
cutâneas generalizadas (roséolas sifilíticas), em particular quando se observam
lesões palmoplantares, além de queda de cabelo (alopecia e placas úmidas na
região vulvar e perineal (condiloma plano). Já na fase terciária, a lesão peculiar é
a goma sifilítica, que pode acontecer em pele, ossos, cérebro etc. E os fetos
infectados apresentam sífilis congênita recente se os sintomas aparecerem nos
primeiros dois anos de vida, ou a sífilis congênita tardia se os sintomas se
desenvolverem após os dois anos de idade. A hepatoesplenomegalia e o
exantema são as manifestações mais comuns da sífilis primária que usualmente
se manifesta imediatamente ao nascimento ou dentro de 3-7 semanas do parto.
As manifestações tardias resultam principalmente da infecção crônica dos ossos,
dentes e sistema nervoso central. Quanto os diagnósticos podem ser realizados
através do exame microbiológico que é apenas possível quando há existência de
lesões, principalmente, cancro duro, lesões de secundarismo, placenta, cordão
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umbilical e lesões cutâneo-mucosas da criança também podem ser ótimas fontes
de material para o diagnóstico, utilizando-se a técnica de campo escuro ou a
imunofluorescência direta e há também o exame sorológico que é realizado pelo
VDRL (Venereal Diseases Research Laboratory) e o FTA-abs (Fluorescent
Treponema Antigen Absorbent), MHATp (Microhemoaglutinação para Treponema
pallidum) ou Elisa. As interpretações se dá de duas formas: caso o VDRL seja
negativo, escrever no cartão e informar à gestante sobre o resultado do exame e
o significado da negatividade, orientando-a para o uso de preservativo (masculino
ou feminino). Repetir o exame em torno da 30ª semana, no momento do parto ou
em caso de abortamento, em virtude dos riscos sempre presentes de
infecção/reinfecção e caso o VDRL positivo, solicitar testagem do(s) parceiro(s) e
o teste confirmatório (FTA-Abs ou MHATP), sempre que possível. Se o teste
confirmatório for "não reagente", descartar a hipótese de sífilis e considerar a
possibilidade de reação cruzada pela gravidez e outras doenças, como lúpus, e
encaminhar a gestante para consulta com especialista. Se o teste confirmatório
for "reagente", o diagnóstico de sífilis está afirmado, devendo ser instituído o
tratamento e o acompanhamento. Na impossibilidade de se realizar o teste
confirmatório em tempo hábil, e a história passada de tratamento não puder ser
resgatada, considerar o resultado positivo em qualquer titulação como sífilis em
atividade. O tratamento será instituído imediatamente à mulher e a seu(s)
parceiro(s) sexual(ais) na dosagem e periodicidade adequadas correspondente a
sífilis tardia latente de tempo indeterminado. Em relação aos tratamentos, são
considerados três: sífilis primária: penicilina benzatina 2,4 milhões UI, via
intramuscular, em dose única (1,2 milhões, IM, em cada glúteo); sífilis secundária
e latente recente (menos de um ano de evolução): penicilina benzatina 2,4
milhões UI, via intramuscular, repetida após uma semana. Dose total de 4,8
milhões UI e sífilis latente tardia ou terciária: penicilina benzatina 2,4 milhões UI,
via intramuscular, semanal, por três semanas. Dose total de 7,2 milhões UI. Em
relação às recomendações ressaltam-se as seguintes: o(s) parceiro(s) deve(m)
sempre ser testado(s) e tratado(s). As gestantes tratadas requerem seguimento
sorológico quantitativo mensal durante a gestação, devendo ser novamente
tratadas, mesmo na ausência de sintomas, se não houver resposta ou se houver
aumento de, pelo menos, duas diluições em relação ao último título de VDRL (ex.:

2551

de ½ para 1/8); as gestantes com história comprovada de alergia à penicilina
devem ser encaminhadas para centro de referência para dessensibilização. Na
impossibilidade, deve ser administrada a eritromicina na forma de estearato, 500
mg, VO, de 6/6 h por 15 dias para sífilis recente e por 30 dias para sífilis tardia. O
uso dessa droga exige estreita vigilância, pela menor eficácia, e o feto não deve
ser considerado tratado; portadoras de HIV podem ter a história natural da sífilis
modificada, desenvolvendo neurosífilis mais precoce e facilmente. Nesses casos,
está indicada, quando possível, a punção lombar para que se possa definir o
esquema terapêutico mais apropriado, devendo ser encaminhada ao centro de
referência. Quando não for possível a realização da punção lombar, deve ser
instituído tratamento para neurosífilis: notificar a sífilis materna e a forma
congênita (obrigatória) em fichas de notificação próprias do SINAN (Sistema de
Informação de Agravos de Notificação); considerar a associação entre as DST e a
infecção pelo HIV. Fazer o aconselhamento pré-teste e oferecer a realização de
sorologia anti-HIV, que deverá ser repetida três meses depois, se negativa, caso
a infecção tenha sido adquirida no transcorrer da gestação; orientar a abstenção
das relações sexuais até a conclusão do tratamento e o desaparecimento dos
sintomas (quando presentes), orientar o uso de preservativo, que deve ser
mantido, após o tratamento, em todas as relações sexuais. Com relação aos
diagnósticos de enfermagem identificados foram: risco para transmissão da
infecção relacionada à falta de conhecimento sobre a natureza da doença; risco
para controle ineficaz relacionada a conhecimento insuficiente sobre as
condições, os modos de transmissão, as conseqüências da infecção; integridade
da pele prejudicada, relacionada à inflamação das junções dérmico-epidérmico
secundária ao vírus. Conclusão: a prevenção da sífilis é uma tática fundamental
para o controle da transmissão para o feto e deve ser desempenhada por meio de
constante informação para a população feminina em geral, em particular mulheres
em assistência pré-natal. As atividades educativas devem priorizar os fatores de
risco, as alterações de comportamento sexual e a promoção e adoção de
medidas preventivas com evidência no emprego adequado de preservativo. Vale
destacar a importância de atividades de aconselhamento das mulheres e de seus
parceiros durante a sala de espera e/ou consulta pré-natal, no intuito de
sensibilizá-los para que compreendam a necessidade de maior cuidado,
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protegendo a si e suas parceiras. A promoção e distribuição de preservativos
devem ser papel de todos os serviços que oferecem este tipo de assistência. A
participação dos enfermeiros e da equipe de enfermagem é excepcionalmente
importante neste contexto, pois, somos educadores e devemos agir com ênfase
no aconselhamento, detecção de ocorrências de risco e a educação para a
saúde, evitando desta forma, a transmissão e evolução dos casos de sífilis/sífilis
congênita.

Descritores: Sífilis congênita, cuidado pré-natal e cuidados de enfermagem.
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SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM - CRIANÇA
ACOMETIDA POR ANEMIA DE FANCONI: ESTUDO DE CASO
Machado AM1,
Medeiros LB2,
Coutinho SED3,
Vaz EMC4

Introdução: A anemia de Fanconi (AF) é uma doença genética rara, também
conhecida como pancitopenia hereditária. Trata-se de uma síndrome autossômica
recessiva caracterizada por distúrbios hematológicos associados a malformações
congênitas, aplasia da medula óssea e instabilidade genômica, com predisposição
ao

desenvolvimento

de

neoplasias

malignas,

em

especial

as

leucemias,

apresentando expressão clínica variável (1). A AF é classificada como uma anemia
aplásica hereditária constitucional. Anemia aplásica (AA) é uma falha medular
caracterizada por pancitopenia no sangue periférico como resultado de uma
diminuição da produção de células sanguíneas na medula óssea (2). A AA
caracteriza-se por uma redução simultânea de todos os elementos figurados do
sangue, desde uma anemia profunda com reticulocitopenia, por leucopenia e
trombocitopenia (3). As causas conhecidas da anemia aplásica adquirida são
diversas e estão incluídos nesse grupo agentes químicos, físicos e infecciosos, que
variam desde exposições a radiação mieloablativa conhecidas até vírus e drogas
1

Aluna da Graduação em Enfermagem da UFPB, João Pessoa – PB, Brasil, Membro do
Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente – GEPSCA. Bolsista
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3
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4
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comuns. Essa síndrome afeta aproximadamente 1/360.000 pessoas, sendo sua
incidência maior em jovens e idosos, apresentando várias anormalidades
constitucionais, tendo como principais manifestações clínicas: baixa estatura,
hiperpigmentação de pele, predominando em flexuras, tronco inferior e pescoço,
deformidades

esqueléticas,

anormalidades

renais,

hipogonadismo,

polegares

hipoplásicos (ou ausentes) e rádio curto (4). Diagnosticada a partir de testes de
instabilidade cromossômica em resposta ao diepoxibutano, mitomicina C ou outros
agentes clastogênicos. A AF foi a primeira doença associada à presença de quebras
cromossômicas espontâneas na cultura de linfócitos. O diagnóstico clínico da AF é
difícil, devido a grande variabilidade fenotípica, tanto em relação à presença como à
gravidade dos sinais e sintomas. Estima-se que, aproximadamente, 33% dos
pacientes com AF não possuem anormalidades congênitas e muitos deles, mesmo
que apresentem malformações anatômicas, não são diagnosticados até que as
alterações hematológicas se manifestem o que pode ocorrer em alguns casos na
idade adulta. Níveis aumentados de hemoglobina fetal e macrocitose são
comumente observados, mas a ausência destes achados não exclui o diagnóstico
(5). O tratamento do paciente com AF consistia, até recentemente, de procedimentos
paliativos e de suporte, os quais melhoravam e prolongavam suas condições de vida.
O transplante de medula óssea é um tratamento mais eficaz para pacientes com
anemia aplásica severa e é a modalidade terapêutica de escolha para pacientes
jovens com doador aparentado HLA idêntico. O processo de adoecimento na infância
é muito doloroso e confuso não só para a criança, mas também para seus familiares
ou responsáveis. Vivenciar a doença e experimentar sentimentos desagradáveis
causa sofrimento e insegurança para ambos. Portanto, o processo de Sistematização
da Assistência de Enfermagem requer, para sua eficácia um planejamento e uma
implementação, que fundamente a tomada de decisões a cerca do cuidado. É
necessário corroborar que o processo de cuidar de uma criança é algo complexo.
Sendo assim, a equipe de enfermagem tem o dever e a responsabilidade de adquirir,
além de uma abordagem teórica para basear esse cuidado, uma visão mais
direcionada às necessidades e características próprias de cada faixa etária, visto que
o crescimento e desenvolvimento psicológico, social e intelectual são evolutivos e
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interdependentes.

Objetivos:

Realizar

a

sistematização

da

assistência

de

enfermagem através de seus diagnósticos, a uma criança hospitalizada acometida
por AF. Podendo desta forma, avaliar a importância da assistência de enfermagem,
planejar ações a serem implementadas da forma mais adequada e eficaz,
contribuindo para uma melhora significativa no estado clínico da criança. Visto que o
ambiente hospitalar tratar-se de um local desconhecido para a criança, implicando
em restrições do desenvolvimento de suas atividades rotineiras, este processo vem
acompanhado de uma gama de sentimentos que envolvem tanto a criança como
seus familiares. Diante disso, a enfermagem deve atenta-se para a importância de
uma maior qualificação na assistência prestada a essa criança, visando a
integralidade do cuidado. Metodologia: Estudo de caráter descritivo, do tipo caso
clínico. O cenário de desenvolvimento da pesquisa foi a clínica pediátrica de um
hospital universitário, localizado na cidade de João Pessoa. Para a seleção da
criança foi considerado como critério a patologia. O Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido foi assinado pela responsável da criança. A coleta de dados foi realizada
por meio de entrevista com um questionário semi-estruturado utilizado como histórico
de enfermagem, tendo como fonte o paciente, seu familiar presente e seu prontuário.
O planejamento dos cuidados foi embasado nos diagnósticos identificados e na
literatura de enfermagem sendo selecionadas as intervenções que melhor
respondessem as necessidades afetadas na criança. Resultados: A escolar de 9
anos, sexo feminino, foi internada no HU por apresentar sintomas clássicos da AF,
dentre eles: febre constante a mais de três dias, alto índice de infecção,
sangramentos orais, manchas pelo corpo, falta de apetite, entre outros. O conjunto
de sinais e sintomas apresentados pela criança permitiu junto com resultados
laboratoriais, a elaboração da sistematização da assistência de enfermagem para
atender as suas necessidades de cuidado. Diante dos diagnósticos estabelecidos
foram realizadas as intervenções possíveis ao estado da criança. Dentre alguns dos
diagnósticos estabelecidos, podemos observar as intervenções prestadas, como
para: Nutrição desequilibrada: menos do que as necessidades corporais, relacionado
a fatores biológicos, evidenciado pela falta de interesse na comida, realizou-se
orientações quanto as suas necessidades nutricionais e investigação de hábitos
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alimentares incluindo as preferências e intolerâncias; Integridade da pele
prejudicada, relacionada a déficit imunológico e mudanças na pigmentação,
evidenciado por lesões e manchas na pele, realizou-se fornecimento de cuidado
cutâneo rigoroso e exame de mucosas para detectar sinais de lesão; Mucosa oral
prejudicada, relacionada ao comprometimento imunológico, higiene oral ineficaz,
respiração pela boca e plaquetas diminuídas, evidenciado por hiperemia, lesões
orais, língua saburrosa e sangramento, realizou-se higiene oral com eficácia,
atentando para a sensibilidade da mucosa para risco de sangramentos e orientações
e ensino dos movimentos corretos da respiração. Conclusão: O presente estudo
apresentou-se válido, por proporcionar a ampliação dos nossos conhecimentos sobre
a Assistência de Enfermagem em pediatria focando o binômio mãe/filho, neste caso
direcionado a uma escolar acometida por AF, baseada na sistematização do
cuidado, com o intuito de facilitar e promover a recuperação da cliente. Levando em
consideração o processo saúde-doença, o estágio de desenvolvimento e suas
reações frente à hospitalização, buscamos promovê-lo da maneira mais holística e
humanizada possível. Possibilitando-nos melhorar nossas habilidades frente ao
processo de cuidar na Saúde da Criança e do Adolescente uma vez que nos
proporcionou sistematizar o processo de enfermagem e aprofundarmo-nos em
assuntos referentes a este cuidado, sendo sempre necessário considerar as
características peculiares de cada indivíduo. O Processo de Enfermagem possibilita
uma implementação de ações que visam atender ou minimizar as necessidades do
usuário no serviço de saúde, tais demandas deverão ser percebidas em sua
totalidade, isto é, considerando os fatores biopsicossociais que influenciam no seu
bem-estar, tornando a assistência mais humanizada. Tendo em vista que em
pediatria a mãe/acompanhante é integrante do processo de cuidar do filho
hospitalizado, surge a necessidade da equipe procurar alternativas para compartilhar
o cuidado e incluí-la no plano de cuidados enquanto co-participante do processo. No
enfrentamento desta condição, o profissional de enfermagem pode interferir de
maneira

marcante

e

beneficente,

encorajando,

informando,

assistindo

tais

envolvidos, principalmente no âmbito hospitalar. Diante da hospitalização a aplicação
do processo de enfermagem contribui para o bem estar dos clientes de forma a
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proporcioná-los uma assistência qualificada e humanizada promovendo um pouco de
conforto e bem-estar.
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CRIANÇA ACOMETIDA DE COQUELUCHE – RELATO DE CASO
Viana LS1, Rocha Neta AP1, Silva VM1, Abreu TGT1, Caldas AJM2

INTRODUÇÃO: A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, transmissível, de
distribuição universal, que compromete especificamente o aparelho respiratório
(traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. O agente
etiológico é Bordetella pertussis, bacilo gram-negativo, aeróbio, não-esporulado,
imóvel e pequeno, provido de cápsula e fímbrias. O homem é o único reservatório
natural. O modo de transmissão é através do contato direto da pessoa doente com
pessoa suscetível (gotículas de secreção eliminadas por tosse, espirro ou ao falar). O
período de incubação , em média é de 5 a 10 dias, podendo variar de 1 a 3 semanas
e, raramente, até 42 dias. O período de transmissibilidade é de 5 dias após o contato
com um doente (final do período de incubação) até 3 semanas após o início dos
acessos de tosse típicos da doença. A suscetibilidade é geral. O indivíduo torna-se
imune após adquirir a doença (imunidade duradoura, mas não permanente) ou após
receber vacinação adequada. O diagnóstico específico é realizado mediante o
isolamento da B. pertussis por meio de cultura de material colhido de nasorofaringe,
com técnica adequada. A Eritromicina (de preferência o estolato) é o antimicrobiano
de escolha para o tratamento da Coqueluche, por ser mais eficiente e menos tóxico.
Esse antibiótico é capaz de erradicar o agente do organismo em 1 ou 2 dias1.
OBJETIVO: Relatar o uso da Teoria das Necessidades Básicas de Wanda Horta na
assistência de enfermagem a uma criança acometida de coqueluche. MÉTODO:
Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de caso realizado na ala da DIP
(Doenças Infecto-Parasitárias) no Hospital Universitário Materno Infantil – HUMI, em
São Luís – MA, durante prática da disciplina Doenças Transmissíveis, no período de
29 de abril a 4 de maio de 2011. RESULTADOS: Fundamentado nas fases da teoria

1. Acadêmico(a) de Licenciatura e Bacharelado em Enfermagem pela Universidade Federal
do Maranhão – UFMA.
2. Enfermeira. Doutora em Patologia Humana. Professora Associada I do Departamento de
Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
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de Wanda de Aguiar Horta2 foi realizado o Histórico de Enfermagem através da
anamnese e exame físico do paciente no primeiro dia de internação (DIH), descritos
a seguir: Sexo masculino, 9 anos, pardo, deficiente auditivo parcial E. e total D.,
mudo, asmático desde os 7 anos em tratamento, estudante, católico, ensino
fundamental incompleto, procedente de São José de Ribamar, Maranhão. Apresenta
diagnóstico médico não fechado de coqueluche. Mãe refere que “há um mês
apresentou tosse seca pertinente, buscou atendimento em unidade de saúde local,
onde foi prescrito antialérgico, xarope, soro e nebulização. Há 28 dias voltou à
unidade de saúde com os mesmos sintomas, onde foi realizado radiografia do tórax e
face, foi prescrito antibiótico, antialérgico, xarope e nebulização. Há 15 dias
apresentou mal estar, vômito e síncope, voltou à unidade de saúde, onde foi prescrito
antibiótico e nebulização. Há um dia, apresentou tosse, vômito e síncope, buscou
este hospital onde aguarda resultado de exame laboratorial de cultura de swab nasal
e orofaringe e permanece em tratamento com antibiótico específico para tratamento
da coqueluche (Eritromicina) e nebulização”. A criança frequentemente realiza
exames de rotina e vai ao fonodiologista, por sua deficiência na fala e audição; faz
avaliação odontológica rotineiramente; vacinação atualizada; usa broncodilatador
durante os paroxismos de tosse; nega reações alérgicas, tendo apresentado
pneumonia (aos 4 e 6 anos), possui risco familiar para hipertensão (família materna)
e diabetes (bisavó materna). Na verificação dos sinais vitais observou-se: PA: 110 x
70 mmHg, Pulso: 70 bat/min, FC: 75 bat/min, FR: 19 irpm, T: 35,8 ºC, Peso: 27 Kg,
Altura: 1,25 m, nega dor. Ao exame físico constatou-se: “Estado geral bom, deambula
normalmente, memória atual e remota preservada, pálido, acianótico, afebril e
eupnéico, presença de dispositivo venoso periférico em dorso da mão. Pele e anexos
apresentam turgor, mobilidade e elasticidade preservados, manchas hipercrômicas
relativos a lesões nos MMSSII e ombros. Cabeça normocefálica, olhos simétricos,
pupilas isocóricas e fotorreagentes, hemorragia conjutival em esclera E. (um sinal de
coqueluche); mucosa nasal e pavilhão auricular íntegros; presença de placa amarela
em segundo pré-molar inferior D.; gânglios linfáticos do pescoço não palpáveis. Tórax
elíptico, sem alterações anatômicas, expansibilidade pulmonar simétrica, sons
pulmonares normofonéticos, presença de som adventício tipo ronco na base dos
pulmões, Fc = 75bpm, rítmico, bulhas cardíacas audíveis. O abdome apresenta-se
plano, flácido, sons hidroaéreos presentes nos 4Q. Os MMSS e MMII tem perfusão
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periférica preservada, pulsos palpáveis e rítmicos, sem edema, lesões e
baqueteamento, força muscular grau 5 em MMSSII, máxima amplitude de
movimentos. Refere mucosa genital íntegra, ausência de lesões, prurido e
secreções.” A partir dos dados coletados nesta primeira fase, identificamos os
problemas e as necessidades humanas afetadas, bem como o grau de dependência
em relação à enfermagem, assim, construímos o Diagnóstico de Enfermagem, o qual
subsidiou a elaboração de um Plano Assistencial, que consiste em: “Fazer e
supervisionar aferição dos sinais vitais; administração de broncodilatadores,
antibiotioterapia e analgésico constatados da prescrição médica; ajudar nas
atividades de autocuidado; manter ambiente confortável e tranquilo; ouvir e
esclarecer dúvidas quando possível; dar apoio emocional; orientar sobre patologia;
sono e repouso; ingesta hídrica e alimentação; higiene e exercícios respiratórios e
abdominais; encaminhar ao dentista e oftalmologista.” O passo seguinte foi elaborar
um Plano de Cuidados diário para implementação do Plano Assistencial. O quinto
passo, Evolução de Enfermagem, consiste no relatório diário das alterações
ocorridas com o paciente enquanto esteve sob assistência de enfermagem,
descrevemos aqui o 5º e 6º DIH: “No 5º DIH apresentou estado geral regular,
normocorado, taquipneico, normotérmico, hemorragia conjuntival em esclera D. e E.,
edema palpebral D., sono insatisfatório, acompanhante (pai) refere 8 a 9 paroximos
de tosse noturna seguido de vômito, eliminação vesical presente e espontânea,
intestinal insatisfatória, em dieta laxativa, sem queixas. SSVV: PA: 100 x 60mmHg,
Pulso: 98 bpm, Fc: 104 bpm, Fr: 32 rpm, TAX: 36,6 ºC. Ao exame físico: Boa
expansibilidade pulmonar, murmúrios vesiculares diminuídos, presença de sons
adventícios tipo sibilo em toda extensão dos pulmões e roncos em terço médio e
inferior. Abdômen plano, flácido, ruídos hidroaéreos hiperativos. Ao 6º DIH
apresentou estado geral bom, normocorado, eupneico, normotérmico, apresenta
hemorragia conjuntival em esclera D. e E., edema palpebral D., sono satisfatório,
acompanhante (pai) refere 8 paroxismos de tosse noturna menos intensas que na
noite anterior seguido de vômito, eliminação vesical presente e espontânea, intestinal
insatisfatória, em dieta laxativa, dor no abdome. SSVV: PA: 90 x 60mmHg, Pulso: 96
bpm, Fc: 96 bpm, Fr: 17 rpm, TAX: 36,6 ºC. Ao exame físico: Presença de sons
adventícios tipo sibilo em terço superior dos pulmões e roncos em terço médio e
inferior. Abdômen distendido, ruídos hidroaéreos hiperativos.” Após 6 dias de
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assistência prestada, a criança encontra-se em internação hospitalar em tratamento,
evoluindo bem. O último passo é o Prognóstico de Enfermagem que estabelece uma
estimativa da capacidade do paciente em atender suas necessidades básicas
afetadas após a implementação do Plano Assistencial e diante dos dados fornecidos
pela evolução. O prognóstico revela que: A criança tem condições de se auto cuidar
com certas restrições, causada pela deficiência que apresenta na fala e audição. Os
pais possuem menos dúvidas após as orientações disponibilizadas pelo corpo clínico
e se mostram interessados pelos cuidados prestados ao filho. Na conclusão deste
trabalho, a criança continuava internada, apresentava um estado geral bom,
deambulando e comunicando-se normalmente, apesar das suas condições físicas,
apresentando dependência parcial em relação à enfermagem no que diz respeito às
necessidades humanas básicas. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A coqueluche é causa
importante de morbi-mortalidade infantil. Estima-se que cerca de 50 milhões de casos
e 300 mil óbitos ocorram a cada ano no mundo, e a letalidade em crianças, pode
aproximar-se de 4%3. Atualmente, países desenvolvidos deparam-se com a
reemergência da coqueluche. Nesses países, a imunização em massa de crianças
com a vacina DPT celular (contra difteria, coqueluche e tétano) reduziu a incidência e
mortalidade entre crianças até quatro anos de idade4. Através deste Relato de Caso
se pôde conhecer a patologia que acometeu a criança, por meio de um estudo de
suas causas, manifestações clínicas, complicações e tratamento, além da terapêutica
medicamentosa

aplicada

no

período

de

sua

internação,

propiciando

o

aprofundamento do conhecimento científico e assim, prestar adequada assistência a
pacientes acometidos por coqueluche.
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INVAGINAÇÃO INTESTINAL
Faria, N. V1; Alencar, M. L2; Barbosa, J. O;3 Feitosa, M. O4; Leal, L. P. A5;

INTRODUÇÃO: A invaginação intestinal é ocasionada quando um segmento
proximal de alça intestinal penetra em um segmento distal causando compressão
vascular do mesentério, levando a edema, isquemia, necrose e, por fim,
perfuração com peritonite4. A causa mais comum de obstrução intestinal entre os
lactentes, sendo que, depois da apendicite, é a emergência abdominal mais
frequente na criança². Desta forma, é de extrema importância que se faça o
diagnóstico rapidamente a fim de prevenir complicações de uma terapêutica tardia
ou condutas inadequadas. Este estudo utilizou a Teoria Holística de Myra Estrin
Levine (1920-1996), para Sistematizar a Assistência de Enfermagem a uma
criança em pós-operatório de correção de uma invaginação Intestinal internada na
unidade pediátrica do Hospital Regional de Augustinópolis-TO (HRA). Dentre as
teorias de Enfermagem a Teoria Holística é muito utilizada para pacientes
cirúrgicos, esta teoria ver o indivíduo como um todo, baseia-se em quatro
princípios, o de conservação de: energia, integridade estrutural, integridade
pessoal e integridade do paciente. A meta da Enfermagem segundo Levine é
manter ou recuperar uma pessoa para um estado de saúde, através dos
princípios de conservação, para isso se estrutura em alguns conceitos como o de:
Homem; individuo como um todo dinâmico em constante interação com o
ambiente dinâmico. Saúde; resposta sistêmica do homem ao meio ambiente
mantendo e defendendo o seu todo. Ambiente; são as alterações internas e
externas que estimulam fisiologicamente os níveis de resposta do organismo.
1
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Enfermagem; possui um papel essencialmente conservador, procurando manter
íntegros os mecanismos de defesa biológica fundamentais do indivíduo. E
com essa teoria buscou-se uma intervenção de enfermagem a fim de conservar
a integridade estrutural do paciente. OBJETIVO: Sistematizar a Assistência de
Enfermagem utilizando a Teoria Holística de Myra Estrin Levine a uma criança no
pós-operatório de correção de invaginação intestinal, internada na Unidade
Pediátrica do HRA, no mês de Novembro de 2010. METODOLOGIA: Para o
desenvolvimento deste estudo utilizou-se uma abordagem qualitativa, de campo,
bibliográfica, e uma pesquisa-ação, ou seja, um trabalho prático voltado para uma
intervenção no meio familiar. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Este estudo
abordou o caso clínico de uma criança de 7 meses de idade, branco, masculino,
brasileiro, natural de Tocantinópolis-TO, atendido no HRA com dores abdominais.
Com relação à idade e a cor, percebe-se uma equivalência com estudo de Garay,
em pesquisa com uma criança também branca e de 6 meses de idade,
percebendo-se que a cor e a idade é um fator de risco para o aparecimento desta
patologia³. Na História Clínica da doença foram colhidas algumas informações:
Queixa Principal: Invaginação Intestinal. História da Doença Atual: Criança
submetida a ato cirúrgico por motivo da Invaginação Intestinal. Na História
Pregressa buscou-se identificar fatores relacionados à patologia, como: história
gestacional, na qual não apresentou nenhuma alteração, pois se tratou de um
parto em boas condições gerais, cesáreo, sem complicações, a termo. Na história
alimentar observou-se que a criança se mantém em aleitamento materno
predominante, não apresentou lesões ou alergias. Sua imunização estava em
atraso em virtude da internação hospitalar. A criança está se desenvolvendo bem
para sua idade cronológica, e a família não apresenta outra doença de interesse
para este estudo. Ela dorme bem, e apresenta boas relações com a família, com
índice de APGAR da família em 10 pontos, ou seja, identificou-se aqui uma
família funcional. Ao Exame Físico verificou-se: Peso de10, 300 Kg; Temperatura,
36,3ºC; Frequência Respiratória, 22 RPM; A fáceis apresentou-se normal, postura
alinhada, posição ereta, movimentos corporais uniformes, não apresentou marcha
devido sua idade, vestimenta satisfatória para o ambiente, sua idade cronológica
coerente, em avaliação neurológica estava perceptivo, com relação ao sistema
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tegumentar sua pele é de natureza branca, com turgor firme, textura macia, boa
umidade e normotérmica, mucosas oral e oculares hipocoradas, cabelos claros,
lisos, brilhosos e bem distribuídos, unhas também claras, lisas e quadradas. Na
avaliação da cabeça e pescoço: o crânio arredondado, com presença de
fontanelas bregmáticas e lambdóides, os olhos com conjuntivas úmidas e boa
acuidade visual, pupilas isocóricas, ouvidos e nariz com boa higiene, íntegros e
simétricos. Na avaliação do tórax, este apresentou-se simétrico, a palpação
estava normal e sem alterações, não foi realizado percussão torácica em virtude
do curativo em cólon ascendente, na ausculta pulmonar murmúrios vesiculares
presentes, sem sopros ou ruídos, e na ausculta cardíaca estava normofonéticas
em dois tempos. Na avaliação do abdome considerou-se plano, a ausculta ruídos
hidroaéreos presentes, e não foi realizado percussão e nem palpação pelo
mesmo motivo do anterior. Na avaliação dos genitais e ânus não foi encontrado
alterações. Membros inferiores simétricos e com boa força muscular sem
alterações. Com relação à eliminação vesical sua urina estava com cor límpida,
odor característico, aspecto normal com volume e frequência normal, já as fezes
estavam verdes, porém sem odor, consistência aquosa e volume e frequência
normais. Com os achados de exames complementares de interesse para
Enfermagem verificou-se no Hemograma Completo baixa na quantidade de
hemoglobina. Nas impressões do examinador constatou-se paciente em bom
estado geral, melhora com a terapia e aguardando alta. Como diagnóstico de
Enfermagem considerou-se dois sujeitos a serem trabalhadas, a criança e a mãe.
Para o primeiro teve como diagnóstico de Enfermagem “Risco para nutrição
desequilibrada: menor que as necessidades corporais”, com domínio afetado de
Nutrição, e categorização/agrupamento de dados, diarréia, dor abdominal, falta de
interesse na comida e mucosas pálidas. Para esse caso as metas foram:
Aumentar gradativamente a ingestão de alimentos sólidos e semi-sólidos, e
alimentação rica em ferro. Manter higiene adequada, estabelecer repouso,
aumentar duração das mamadas para no mínimo 30 minutos e verificar sinais
vitais. Essas metas têm como objetivo, normalizar níveis sanguíneos de Hb, obter
menor risco de infecção, evitar complicações decorrentes do pós-operatório e
promover absorção total dos nutrientes do leite materno. A prescrição para tal
Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família
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será, assepsia no manejo do curativo e realiza-o diariamente, fazer com que a
mãe se alimente junto com a criança, inserir frutas, verduras e leguminosas na
alimentação da criança, e seguir as orientações e prescrições médicas e de
enfermagem. Já para a mãe teve-se como diagnostico de Enfermagem “Fadiga”,
domínio afetado foi à atividade de sono e repouso, a categorização/agrupamento
de dados foi, padrão de sono prejudicado, temperatura, ambiente e privação do
sono. As metas para tal, serão evitar uso de bebidas estimulantes principalmente
à noite e promover medidas que estimulem o sono no mesmo instante que a
criança estiver dormindo, tendo como objetivos não antagonização das
substâncias químicas fisiológicas do sono e maior tempo de sono e repouso. A
prescrição foi obter e/ou garantir luminosidade suficiente para dormir. Concluiu-se,
portanto que os cuidados de Enfermagem no pós-operatório são de grande
importância para recuperação e manutenção da saúde de um paciente em
qualquer fase da vida. CONCLUSÃO: Com esse estudo concluiu-se que é de
extrema importância a detecção precoce da invaginação intestinal, como também,
sua correção. E quando a correção se dá por meio cirúrgico é de fundamental
importância um cuidado de enfermagem que observe o cliente de modo holístico
e que busque a integridade do paciente, observou-se também o quanto é
essencial uma teoria que norteie a assistência de enfermagem prestada. E de
como a Teoria Holística de Myra Estrin Levine pode ser satisfatoriamente utilizada
em casos cirúrgicos.
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SITUAÇÃO VACINAL RELACIONADA AO ESQUEMA DAS VACINAS
PNEUMOCÓCICA E MENINGOCÓCIA EM MENORES DE 2 ANOS
AMARAL MRL1
LIMA ECC2
OLIVEIRA DLA³
NOGUEIRA ALA4

Introdução: A vacina é um grande avanço tecnológico para a boa saúde dos seres
humanos. Historicamente foi descoberta em 1976 por Edward Jenner. De acordo
com o Ministério da Saúde(1), o processo imunológico pelo qual se desenvolve a
proteção conferida pelas vacinas compreende o conjunto de mecanismos através
dos quais o organismo humano reconhece uma substância como estranha, para, em
seguida, metabolizá-la, neutralizá-la e/ou eliminá-la. No Brasil, a primeira tentativa
de incentivar o uso de vacinas para prevenção de doenças foi desastrosa, pois
envolveu a obrigatoriedade em sua face mais brusca, a desconfiança e falta de
informação da população. Posteriormente, o processo de vacinação foi reiniciado e
de forma gradativa, através das campanhas realizadas, consolidou-se como
estratégia resolutiva. Criado em 1973, pelo Ministério da Saúde, o Programa
Nacional de Imunização contribuiu de forma significativa para o controle e/ou
erradicação de várias doenças presentes em nosso país. Como resultado de todo
este processo, foi instituído o calendário de vacinação brasileiro que corresponde ao
conjunto de vacinas consideradas de interesse prioritário à saúde pública do país.
Para um avanço ainda maior da saúde publica foi criado em 1994 o Programa de
Saúde da Família, hoje Estratégia de Saúde da Família que segundo a Portaria n°
648/ GM(2) veio reorganizar da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos
1
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do Sistema Único de Saúde, imprimindo uma nova dinâmica centrada na família
onde cada participante tem uma função. No que diz respeito ao enfermeiro cabe,
segundo Ministério da Saúde(3), desenvolver seu processo de trabalho em dois
campos essenciais: na unidade de saúde, junto à equipe de profissionais, e na
comunidade, apoiando e supervisionando o trabalho dos ACS, bem como assistindo
às pessoas que necessitam de atenção de enfermagem. Como uma de suas
atribuições o enfermeiro deve executar, no nível de suas competências, ações de
assistência básica de vigilância epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à
criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador e ao idoso. Dentre as atividades
de atenção a saúde da criança, exercida pelo enfermeiro, está a imunização, uma
atividade de grande relevância para o crescimento e desenvolvimento da criança e
do adolescente, constituindo-se como uma responsabilidade social descrita no
Estatuto da criança e do adolescente(4), o qual assegura a esses indivíduos o direito
a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições
dignas de existência e trata a vacinação como sendo de caráter obrigatório nos
casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Em virtude de todos esses
aparatos, o calendário vacinal ao longo dos anos foi tornando-se parte indispensável
do processo de avaliação da saúde infantil. O mesmo sofreu algumas modificações
visando sempre uma melhor qualidade de vida. Em 2010, a mais recente,
incorporou-se ao calendário de vacinação da criança (5), na rede pública de saúde,
as vacinas pneumocócica 10 (conjugada) e posteriormente a meningocócica C
(conjugada). A primeira protege contra doenças invasivas, entre elas a meningite,
causadas pelo S. pneumoniae; já a segunda,

protege contra a Doença

meningocócica sorogrupo C. O pneumococo vem se apresentando como principal
causador de infecções em neonatos e em crianças até 02 anos de idade, sendo
também responsável por 45% das pneumonias adquiridas na comunidade. É
também responsável por pneumonias, otites, sinusites, meningites e bacteremias na
infância; respondendo por 27% dos casos de pneumonia em crianças nos países em
desenvolvimento e por 70% dos casos de doenças invasivas em menores de 02
anos de idade. A decisão de ampliar este calendário entendeu-se em virtude
também de a meningite ser considerada uma doença endêmica causada por
diversos agentes infecciosos como bactérias, vírus, parasitas e fungos. Portanto,
casos da doença são esperados ao longo de todo o ano, principalmente no inverno,
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com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. As meningites bacterianas e
virais são as mais importantes do ponto de vista da saúde pública, pela sua
magnitude. Diante do exposto, questiona-se: Qual a situação vacinal das crianças
menores de 2 anos, no que diz respeito às vacinas pneumocócica e meningocócica?
Objetivo: Verificar a situação vacinal relacionada ao esquema das vacinas
pneumocócica e meningocócica em crianças menores de dois anos. Metodologia:
Trata-se de um relato de experiência que foi realizado no período de 18 de Julho de
2011 a 19 de Agosto de 2011 durante a consulta de enfermagem para a avaliação
do crescimento e desenvolvimento de crianças menores de 5 anos em uma
comunidade periférica do município de São Luís – MA. Na oportunidade, após a
verificação de todas as medidas necessárias para o preenchimento correto da
caderneta da criança, aproveitou-se para verificar a situação vacinal de cada
criança, em especial as menores de 2 anos, dando maior atenção ao esquema de
imunização das duas novas vacinas implantadas pelo PNI. Foi considerado como
situação “em atraso” aquelas crianças que passaram da data de aprazamento
marcada na caderneta de acordo com a idade em que procurou o sistema de saúde,
e “em dia” aquelas que ainda estavam entre os intervalos regulamentares para a
aplicação de ambas as vacinas. A vacina pneumocócica 10 (conjugada) é
administrada no primeiro semestre de vida, sendo realizada em 3 (três) doses, aos
2, 4 e 6 meses de idade. O intervalo entre as doses é de 60 dias e, mínimo de 30
dias. Seu reforço é recomendado preferencialmente, entre 12 e 15 meses de idade,
considerando o intervalo mínimo de seis meses após a 3ª dose. Crianças de 7-11
meses de idade: o esquema de vacinação consiste em duas doses com intervalo de
pelo menos 1 (um) mês entre as doses. O reforço é recomendado preferencialmente
entre 12 e 15 meses, com intervalo de pelo menos 2 meses. A vacina
meningocócica C (conjugada) é administrada em 2 (duas) doses aos 3 e 5 meses de
idade, com intervalo entre as doses de 60 dias, e mínimo de 30 dias. O reforço é
recomendado preferencialmente entre 12 e 15 meses de idade. Resultados: Foram
avaliadas neste período um total de 52 crianças, destas 31 crianças do sexo
feminino (59,6%) e 21 do sexo masculino (40,3%). Quarenta e três crianças, o que
corresponde a 82,6% estavam seguindo o calendário corretamente, assim
consideradas “em dia”. Nove crianças, o que corresponde a 17,3%, encontravam-se
“em atraso” com esquema das vacinas pneumocócica e meningocócica. Conclusão:
Apesar dos vários esforços e da intensa veiculação no que diz respeito às
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informações sobre os benefícios das vacinas, por meio de panfletos, propagandas
de TV e radio, através dos agentes comunitários de saúde em suas visitas
domiciliares, do diálogo durante consultas e das palestras realizadas na unidade
básica de saúde, nota-se que ainda não foi possível alcançar total adesão para as
novas modificações no calendário de vacina infantil. Ainda há uma relutância por
parte família, em especial das mães, no que diz respeito ao comparecimento às
consultas de Enfermagem e ao cumprimento do calendário vacinal. Tais resultados
apontam a necessidade de maior envolvimento da família no processo de
crescimento e desenvolvimento saudáveis da criança.

Descritores: Crianças; Imunização; Enfermagem.
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SITUAÇÕES REVELADAS NO BRINQUEDO TERAPÊUTICO POR
PRÉ-ESCOLARES PORTADORES DE DOENÇA CRÔNICA.
Matos APK(1), Baltor MRR(2), Baldan JM(3), Moura KR(4), Wernet M(5).

A doença crônica tem sido definida como alterações de saúde que persistem por
longos períodos de tempo, podendo inclusive se estender para toda vida. No seu
manejo estão presentes explorações diagnósticas, hospitalizações, uso de
medicamentos e intervenções de saúde contínuas, que modificam o cotidiano das
pessoas que com ela convivem(1). Quando se trata desta condição em crianças
nota-se um impacto ainda maior. Tal fato está relacionado ao significado que a
infância possui para a sociedade, período relacionado ao desenvolvimento e
saúde. E, mesmo não sendo esperado a convivência com a cronicidade,

cerca

de 15 a 18% da população infantil sofre de algum tipo de doença crônica(1).
Usualmente a condição crônica é tratada no âmbito da saúde com o enfoque no
cuidado físico, mas tal vivência possui grande impacto no âmbito emocional deste
indivíduo visto que tal situação gera demandas particulares que interferem e
modificam sua rotina, convivência e desenvolvimento. A vida passa a ser marcada
por rotinas cuidativas regradas por horários, contato com diversos profissionais,
vivência de inúmeras manipulações (injeções, hospitalizações, tratamentos,
dentre outras), privações (alimentares, de brincar, de contato social, dentre
outras) que de alguma forma restringe o convívio social e pode determinar a ela e
a sua família angústia e tensão. Ao buscar uma assistência humanizada na
saúde, a criança deve ser considerada com olhar integral. Ultrapassar a barreira
cuidativa dos problemas físicos e acessar a perspectiva da criança frente ao que
ela está a enfrentar deve ser premissa na interação com a mesma. Tal ação
permite compreensão do que traz sofrimento à criança, e este será o norteador do
cuidado ofertado a ela. Quando a criança não é preparada emocionalmente para
as situações difíceis, pode experienciar sentimentos como medo, insegurança,
angústia, ansiedade, os quais tendem a comprometer suas habilidades para lidar
efetivamente com a situação. Frente ao exposto, a qualidade do cuidado
1
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dispensado à criança tem íntima correlação com o interesse, habilidade,
conhecimento, iniciativa, sensibilidade e estratégias do profissional de saúde. O
uso do brincar e brinquedo são instrumentos potenciais para realizar tal interação
com o universo infantil.

Cabe destacar que o enfermeiro é considerado um

potente membro da equipe para facilitar e incluir o brincar e o brinquedo no
contexto assistencial(2) e gradativamente os mesmos estão se empoderando
desta prática, seja para cumprir sua função recreacional ou adotado com
finalidade terapêutica, como na modalidade do Brinquedo Terapêutico. Cabe
destacar ser o uso do brincar/brinquedo uma recomendação de prática para o
enfermeiro, regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem, por meio da
Resolução n° 295/2004 que reza em seu artigo 1°: "C ompete ao enfermeiro que
atua na área pediátrica, enquanto integrante da equipe multiprofissional de saúde,
a utilização da técnica do Brinquedo/Brinquedo Terapêutico, na assistência à
criança e família".(3) O presente estudo apresenta os resultados parciais de uma
Iniciação Científica, está sendo desenvolvida por uma aluna da graduação em
Enfermagem na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), com o apoio da
FAPESP. Tem como objetivo identificar e caracterizar as revelações manifestas
por crianças portadoras de doenças crônicas sem comprometimento cognitivo em
sessões de brinquedo terapêutico. Para atingir tal objetivo o Brinquedo
Terapêutico foi a estratégia para coleta de dados adotada nesta pesquisa de
campo. Os sujeitos da pesquisa foram crianças usuárias de um serviço de saúde
que contemplassem aos seguintes critérios de inclusão: não ter comprometimento
cognitivo ou ser este comprometimento mínimo, ser pré-escolar (idade entre 3
anos à 5 anos e 11 meses), ter aceite livre e esclarecido do responsável e ter a
concordância da criança em participar da pesquisa após a oferta de informação à
mesma. A coleta dos dados tratou-se da sessão de brinquedo terapêutico,
conduzida pela pesquisadora principal, e a observação não participante da
sessão de brinquedo terapêutico, conduzida pela pesquisadora denominada de
auxiliar, a qual fica no mesmo espaço no qual a sessão de brinquedo terapêutico
é conduzida e observa/ anota o desenvolvimento da sessão. Todas as descrições
das sessões realizadas sofreram os processos analíticos norteados pelo
1
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Interacionismo Simbólico como referencial teórico e da Análise de Conteúdo como
método. Esta modalidade temática preconiza as seguintes etapas operacionais,
que se fizeram presentes neste estudo: pré-análise, leitura flutuante, formulação e
reformulação de hipóteses e objetivos, exploração do material e tratamento dos
resultados obtidos e interpretação. A análise dos dados coletados até o presente
momento permitiu identificar dois núcleos temáticos tradutores do cotidiano de
crianças pré-escolares portadoras de doenças crônicas sem comprometimento
cognitivo: ‘intervenções terapêuticas e suas repercussões’ e ‘cuidado à criança e
o impacto deste na dinâmica familiar’. O núcleo temático “‘intervenções
terapêuticas e suas repercussões” descreve a percepção da criança em relação à
incorporação dos processos interventivos a ela ofertados na sua convivência com
a cronicidade. A criança demonstrou-se impactada pela interação com ela
estabelecida na incorporação das intervenções, seja por parte dos responsáveis,
seja por parte dos profissionais. Identifica-se, por meio das manifestações das
crianças até então ouvidas, serem relações concebidas por elas como de
imposição, onde aqueles que a oferecem, principalmente os responsáveis,
colocam-se como os detentores do saber e da melhor opção, não dando voz a
criança. Com isto, na perspectiva infantil, ações possuem a tônica de comando,
onde a obediência é a única resposta possível. As sessões demonstram a falta de
sensibilidade do adulto em relação a como ela criança está recebendo o cuidado
ofertado por ele e o impacto gerado por tal relação. Os dados parecem apontar
que, mesmo diante do sofrimento da criança, o adulto centra-se na execução da
intervenção, determinando e impondo à criança processos que ela deve aceitar e
colaborar. O adulto, visando uma melhor qualidade de vida para seu ente querido,
se foca em resultados físicos, desconsiderando a esfera emocional relacionada a
esta vivência. As sessões realizadas apontam não ser dado à criança tempo de
elaboração ou a oferta de um processo mais paulatino na incorporação da
terapêutica ao seu cotidiano. A afetividade e sensibilidade, necessárias para um
empoderamento diante das situações difíceis não foram manifestas nas sessões
realizadas. Este núcleo preliminar esteve presente em todas as sessões até então
realizadas

(4)

. O núcleo analítico preliminar ‘cuidado à criança e o impacto deste
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na dinâmica familiar’ demonstra o quanto a criança está sensível e atenta às
repercussões que o esforço familiar para cuidá-la geram na própria família. Foi
identificada nas brincadeiras evidências que demonstram que a criança relaciona
os fatos e o impacto nos membros de sua família. Se angustia com afastamentos
ocorridos decorrentes do convívio com a doença crônica

(5)

. Este estudo

compreende que para um cuidado humanizado, os profissionais de saúde
necessitam sensibilizar o olhar, compreendendo a criança além dos aspectos
físicos e necessidades terapêuticas, de tal forma a contextualizá-la em uma etapa
de desenvolvimento da vida com demandas específicas. Na qual a cronicidade é
um fator gerador de impacto e angústias. Assim, cabe o profissional de saúde,
estratégias para auxiliar, compreender e apoiar esta criança em tal vivência. Os
dados aqui apresentados densificam o corpo de conhecimento do impacto da
condição crônica na infância e dinâmica familiar a fim de sensibilizar e empoderar
os profissionais com estratégias para um cuidado holístico.

Descritores: doença crônica, criança, brinquedo.
_________________________________________________________________
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SONDAGEM GASTROENTERAL EM CRIANÇAS: A REALIDADE DE
UMA ENFERMARIA DE LACTENTES
Souza TV1
Gazelle TGA2
Botelho AC3
Soares PR4
Almeida AJ5
Martins AV6
Introdução
A nutrição é um dos aspectos essenciais do tratamento de qualquer paciente,
principalmente o pediátrico (OLIVEIRA, 2002). Conforme Péret Filho, (2003)
várias doenças, do trato gastrointestinal ou não, podem levar a distúrbios
nutricionais provocados pela diminuição absortiva, deficiências enzimáticas,
demanda metabólica aumentada, síntese diminuída entre outros. Observamos
frequentemente que algumas crianças, em especial os lactentes, ao longo da sua
internação e após avaliação clínica, passam a ter a necessidade de reposição
alimentar por meio de dispositivos como sonda gástrica ou enteral. O manejo
adequado da terapia nutricional pode evitar longos períodos de jejum que é
extremamente prejudicial para o paciente pediátrico, podendo levar a desnutrição
aguda grave ou agravar agudamente uma desnutrição crônica já existente
(Oliveira 2002). A criança está mais sujeita às diversas passagens de sondas por
que de um modo geral tende a tirar este dispositivo que a incomoda. Este fato,
quando ocorre, leva a repetidas sondagens, prejudicando o sucesso da terapia
devido à interrupção da mesma. A cada sondagem a criança permanece por um
período sem receber dietas, tornando-se irritada, estressada e sofrendo variadas
1

Doutora em Enfermagem Professora Adjunto do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Escola
de Enfermagem Anna Nery (EEAN) – Pesquisadora do Núcleo de Pesquisa de Enfermagem em Saúde da
Criança (NUPESC). E-mail: tvignuda@yahoo.com.br
2
Enfermeira. Vice-Diretora da Divisão de Enfermagem do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão
Gesteira - IPPMG. E-mail: telmagalvao@ig.com.br
3
Enfermeira. Coordenadora Administrativa e de Enfermagem da Unidade de Paciente Interno do IPPMG. Email: andrea_botelho@yahoo.com.br
4
Enfermeira. R1do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente do
IPPMG. E-mail: patyremanso@oi.com.br
5
Doutor em Ciências. Professor Adjunto do Departamento de Medicina Geral da Escola de Medicina e
Cirurgia/UNIRIO. E-mail: adilsonjoal@ig.com.br
6
Aluna do 7º período do curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia da EEAN/UFRJ. E-mail:
amandamartinsufrj@yahoo.com.br

2578

exposições à radiação. A perda da sonda enteral, na literatura, tem sido apontada
como um indicador de qualidade da assistência de enfermagem. Santos e Ceolim
(2009) descrevem a perda da sonda enteral como uma iatrogenia. Pierin (1983)
descreve iatrogenia como “qualquer alteração patológica provocada pelo paciente
pela prática dos profissionais de saúde, seja ela certa ou errada, justificada ou
não, mas da qual resultam consequências prejudiciais para a saúde do paciente”.
A enfermagem inserida neste novo contexto reconhece a necessidade de
evidenciar sua prática através de resultados, e uma das formas encontradas é a
monitoração dos indicadores de qualidade em enfermagem. As principais
complicações relacionadas ao uso da sonda nasoenteral e/ou nasogástrica
variam segundo o tipo de sonda empregada e a sua posição. A obstrução da
sonda nasoenteral, bem como seu deslocamento são complicações bastante
frequentes, seguidas por erosões nasais, otites, esofagites, sinusites, fístulas e
estenose de esôfago (ZAMBERLAN et al, 2002). O binômio mãe-filho se torna
fundamental na manutenção deste dispositivo. Observa-se na prática que
acompanhantes quando bem orientadas a respeito dos benefícios da sondagem
torna-se uma grande aliada da enfermagem no que tange a preservação da
sonda. Este vínculo é importante já que a enfermagem não pode contar com a
parceria do paciente, neste caso o lactente, devido às singularidades da fase do
desenvolvimento em que se encontram. Verifica-se na prática profissional que
ainda existe um longo desafio para a equipe de enfermagem no que tange a
questão da padronização da técnica de sondagem gástrica e enteral. Muitos são
os fatores que podem contribuir ou não para a incidência de perda de sonda
gástrica e enteral em lactentes. Com o intuito de determinar a incidência de
sondagem gástrica e/ou enteral e as causas de perdas das sondas em crianças
internadas em uma enfermaria de lactentes, passamos a questionar com que
frequência o lactente internado é sondado? Qual (is) o(s) motivo(s) que levam o
lactente a perder a sonda gástrica e/ou enteral durante a internação?

Objetivos
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Determinar a incidência de sondagem gástrica e/ou enteral em crianças
internadas; Descrever a(s) causa(s) que levam a perda de sondas gástrica e/ou
enteral em crianças internadas.

Metodologia
É um estudo descritivo com abordagem quantitativa. O local é a enfermaria de
Pediatria de uma instituição de ensino, pesquisa e assistência localizada no
Município do Rio de Janeiro. A amostra será constituída de todos os lactentes
internados nas enfermarias pediátricas, que estejam em uso de sonda gástrica
e/ou enteral no período de fevereiro de 2011 a maio de 2012. Para coletar os
dados está sendo utilizado um formulário que contem informações como
diagnóstico médico, dias de internação, data da colocação e retirada da sonda
gástrica e/ou enteral e motivo da perda da sonda. O programa utilizado para
colaborar com a análise dos dados é o SPSS.

Resultados
Até o momento foram coletados dados de 12 lactentes. Constata-se nos dados
parciais, que do total desta amostra 58.4% internaram por problemas respiratórios
e 41.6% com diagnósticos relacionados à desnutrição. Apesar dos índices de
desnutrição infantil no Brasil estar em declínio (MONTEIRO, 2009), encontramos
ainda um percentual elevado de desnutridos nos lactentes sondados sujeitos
desta pesquisa. O tipo de sondagem mais utilizada foi a sondagem enteral nos
apontando 75% dos lactentes sondados; 16,7% utilizaram a sondagem gástrica e
enteral e 8,3% utilizaram a sondagem gástrica. O motivo mais prevalente para
perda de sonda enteral e/ou gástrica foi por retirada acidental pela própria
criança. Dentre os motivos relacionados no questionário para perda da sonda
enteral destaca-se: acidental pela criança, acidental pelo profissional, obstrução,
causa ignorada entre outros. No entanto, esta faixa etária mostra-se realmente
mais propensa a retiradas acidentais devido às particularidades da fase de
crescimento e desenvolvimento que se encontram. Torna-se um desafio para a
enfermagem a manutenção deste dispositivo nesta clientela.

Conclusão
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Este estudo ainda apresenta-se na fase inicial, contudo já aponta que os lactentes
necessitam de aporte nutricional por via enteral e que a retirada da sonda
acidental indica maior exposição a radiografias, às lesões da mucosa, aumento do
tempo em jejum, além de maior estresse do profissional Enfermeiro, da criança e
sua família. A inserção da sonda assim como os cuidados de enfermagem para a
sua manutenção é um desafio para a qualidade da assistência de enfermagem.
Visto que a frequente perda deste dispositivo e as consequentes sondagens que
se fazem necessário prolongam o tempo de tratamento, envolve procedimentos
que podem oferecer riscos ao paciente, demandam horas de trabalho de
enfermagem, causam estresse na criança e acompanhante é que precisamos
avaliar criteriosamente a criança que faz uso das sondas enterais e/ou gástricas.
É de fundamental importância a constante atualização e preparo do profissional
para esta clientela particular que é o paciente pediátrico principalmente o lactente.
A avaliação diária da fixação e a orientação do acompanhante são fatores que
influenciam diretamente a manutenção do dispositivo contribuindo para uma
assistência de enfermagem com qualidade e livre de danos.
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SUPORTE E APOIO SOCIAL À MÃE ADOLESCENTE MENOR PARA
AMAMENTAR O FILHO: RELATO DE EXPERIENCIA
Andrade PR1, Rocha MA2, Maia EBS3, Borba RIH4, Ribeiro CA5.

Introdução: A importância da amamentação tem sido amplamente enfatizada em
diversas diretrizes da Organização Mundial da Saúde que recomenda o aleitamento
materno exclusivo livre demanda (AME) até o sexto mês de vida. O ato de
amamentar vem sendo abordado constantemente pelos profissionais de saúde, uma
vez que as evidências científicas ressaltam os seus benefícios nutricionais,
imunológicos e psicoafetivos da criança no seu primeiro ano de vida e que se
estenderá até a vida adulta. Porém, apesar das evidencias, sabe-se que sua duração
ainda se mantém aquém recomendada em nosso país. Segundo a literatura
cientifica, a opção pelo aleitamento materno exclusivo é menos frequente entre mães
adolescentes em relação às mães adultas, já que este período é marcado por um
turbilhão de transformações seja de ordem física ou psicológica que afetam o
comportamento da adolescente que podem contribuir para uma boa ou má adesão a
pratica da amamentação. Neste contexto é primordial estabelecer o elo dos
profissionais de saúde com as famílias das mães adolescentes, assim como sua
rede social e de apoio com a finalidade de interagir, conhecer e subsidiar e ainda
garantir os cuidados de saúde integrais ao bebê assim como para a mãe
adolescente. Diante dessa realidade e com o aumento significativo de mães
adolescentes na faixa etária dos12 aos 14 anos de idade, que buscam a consulta de
enfermagem em puericultura para seus filhos, o apoio e suporte profissional vem
sendo realizado de maneira contínua e participativa buscando sensibilizá-las o mais
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precocemente possível, já no período puerperal, em sua adaptação para a
maternagem, minimizando suas dúvidas, dificuldades e possíveis complicações que
venham a ocorrer, reforçando todos os benefícios e manutenção do AME até o sexto
mês de vida, e concomitantemente a importância da adesão às consultas, para o
acompanhamento e desenvolvimento do bebê. Objetivos: Relatar a experiência de
uma mãe de 14 anos de idade e seu bebê que apresentava risco para desmame
precoce e ganho inadequado de peso e ressaltar a importância da realização do
genograma e ecomampa, com vistas a analisar quais foram os subsídios de apoio e
suporte social que a mãe adolescente teve para que pudesse amamentar seu bebê
até o sexto mês de vida. Metodologia: Esta experiência ocorreu no Centro
Assistencial Cruz de Malta (CACM), instituição filantrópica conveniada ao Sistema
Único de Saúde e à Prefeitura Municipal de São Paulo, situado na região sul da
cidade de São Paulo e que mantém o Programa de Integração Docente Assistencial /
Centro Assistencial Cruz de Malta e Escola Paulista de Enfermagem da Universidade
Federal de São Paulo/UNIFESP, e desenvolve ações de atendimento à saúde e de
educação, direcionadas às crianças e adolescentes. Uma destas ações é a consulta
de enfermagem em puericultura, que tem como proposta o acompanhamento de
forma integral e sistematizada do crescimento e desenvolvimento da criança, assim
como o alcance das demais metas prioritárias do Ministério da Saúde, dentre as
quais destaca-se o

AME até o sexto mês de vida. Este relato de experiência

vivenciado pelas enfermeiras da instituição, ocorreu no mês de dezembro de 2010 e
teve como participantes a mãe adolescente e o seu bebê. A mãe adolescente
encontrava-se, naquela ocasião, com 14 anos de idade e havia interrompido os seus
estudos antes de engravidar, não tendo completado o ensino fundamental. Estava
morando com o seu companheiro, pai da criança, em uma casa de quatro cômodos
(quarto, sala, cozinha e banheiro), ao lado da casa dos sogros, que apoiavam o
casal, ajudando-os nos cuidados diários com a casa e com o bebê. O pai da
adolescente já havia morrido, sua mãe estava com 38 anos de idade e residia em um
bairro afastado, junto com o seu único irmão de 10 anos de idade. Para entender
melhor a estrutura e a dinâmica familiar da mãe adolescente e seu bebê foi
construído o genograma e o ecomapa. Como instrumento participativo, o genograma
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foi elaborado durante a primeira consulta com a mãe, para eliciar informações sobre
desenvolvimento e outras áreas de funcionamento da família, ao longo de três
gerações, incluindo relacionamentos familiares, saúde, ocupação, religião, etnia e
migrações. O ecomapa enquanto instrumento que representa os relacionamentos
dos membros da família com os sistemas mais amplo da rede social, entre os quais
os serviços de saúde, a igreja, a escola, os amigos, foi construído com a participação
ativa da mãe e de outros membros da família que compareciam às consultas de
enfermagem. Esses instrumentos foram determinantes para definir as intervenções,
junto com a família, por demonstrar o fluxo ou a falta de recursos e as privações, os
pontos de opressão e conflitos entre a família e o mundo e delinear a natureza das
interfaces e pontos de intermediação. Resultado: Na primeira consulta de
enfermagem foi evidenciada a dificuldade da mãe em relação ao manejo do
aleitamento materno, e em relação ao bebê a ocorrência da sucção não nutritiva. Ao
pesar o lactente pode-se verificar o ganho diário de apenas 1 g/dia em trinta dias.
Foram realizadas intervenções à mãe com ênfase nos benefícios do AME livre
demanda até o sexto mês de vida e a técnica correta para efetividade do mesmo.
Uma nova consulta de enfermagem foi agendada após quatro dias e, nesta,
constatou-se que o lactente apresentou uma perda ponderal de 60g/dia. Assim criouse um impasse: manter a continuidade do AME ou introduzir a fórmula láctea.
Decidiu-se reagendar nova consulta em dois dias, na qual o lactente apresentou um
ganho inexpressivo de 2,5 g/dia. Porém, verificou-se a técnica correta do aleitamento
materno, a efetividade da sucção nutritiva do bebê e a disponibilidade, confiança e
desejo da mãe adolescente em manter o AME. Mais uma vez, foi reagendada uma
nova consulta em cinco dias, para satisfação das enfermeiras, o bebê apresentou
ganho expressivo de 31g/dia, decidindo-se assim em manter o AME livre demanda e
o acompanhamento semanal, quinzenal e depois mensal. Considerações finais:
Ficou evidente a importância do suporte social, no caso representado pelo apoio
advindo da família, dos amigos e das enfermeiras que atuam na consulta de
enfermagem da instituição, como decisivo para o sucesso do AME até o sexto mês
de vida. Entende-se que a experiência do cuidar de seu filho, para a mãe
adolescente, é determinada pela ação e interação com a sua família e os
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profissionais de saúde que a auxiliam nos cuidados com o bebê. Quando a equipe de
saúde está aberta para que se estabeleça um vínculo com a mãe adolescente, sua
família e rede de apoio, estará favorecendo um relacionamento terapêutico que
auxiliará a mãe não só no cuidado do filho, mas, na formação de sua identidade
enquanto mulher. A construção do genograma e ecomapa com a presença da mãe e
as suas idas contínuas a consulta de enfermagem em puericultura, fez com que se
estabelecesse um vinculo que favoreceu não somente um cuidado integral e
responsivo ao manejo do aleitamento materno, e o crescimento e desenvolvimento
adequado do bebê, como também, elevou a autoestima da adolescente,
promovendo, consequentemente, a valorização de seu papel enquanto mãe.

Descritores:

Consulta

de

enfermagem,

Apoio

social,

Mãe

adolescente,

Amamentação, Enfermagem pediátrica.
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INTRODUÇÃO:
O trato gastrintestinal desempenha importante papel nos mecanismos de defesa
imunológica constituindo em eficiente barreira na prevenção de migração de
organismos e toxinas para a circulação sistêmica. No entanto, para que as funções
digestivas, absortivas e imunológicas ocorram, é necessário a presença de nutrientes
na luz intestinal. Portanto a nutrição enteral sempre que possível, deve ser instituída
na criança grave a fim de evitar prejuízo nestas funções. Estudos¹ enfatizam, que a
criança possui ação reservatória energética e protéica menor, com consumo
energético e protéico maior. O que torna este processo alterado mais rapidamente é
a manutenção de jejum prolongado e o estresse. Assim entende-se por nutrição
enteral (NE), a administração de nutrientes pela via gastrointestinal, por sondagem
entérica, através de via oral ou nasal. Face ao exposto percebe-se a importância e a
necessidade de se realizar a cateterização oro/nasojejunal tão logo seja apresentada
a impossibilidade de utilização da via oral para alimentação, bem como iniciá-la o
mais precocemente possível. Tal medida se faz necessária, a fim de evitar o jejum
prolongado, causador de atrofia da mucosa intestinal, rompimento da integridade
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Referência em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira/Fiocruz.
2
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imunológica do trato gastrintestinal, e por propiciar o aumento do risco de
translocação bacteriana.² O conhecimento e os cuidados a cerca de nutrição e
terapia nutricional são imprescindíveis ao enfermeiro e sua equipe, uma vez serem
estes os responsáveis pela sondagem, administração, manutenção e registro da
dietoterapia durante a hospitalização do cliente. Diante do exposto surgiram como
objetivos: identificar a produção científica dos principais cuidados desenvolvidos
durante o manejo e administração de dieta enteral em crianças e adolescentes e
analisar os cuidados desenvolvidos no manejo e administração desta dieta.
MÉTODO: Trata-se de uma revisão integrativa com análise sistematizada e síntese
dos

resultados

da

investigação,

baseada

na

preexistência

de

resultados

investigados. É uma metodologia capaz de ordenar a ação seguindo princípios que
proporcionam a sinopse do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de
resultados de estudo significativos na prática. Para elaboração do caminhar
metodológico foram percorridos seis estágios baseados na literatura vigente³
descritos a seguir: 1° estágio: elaboração da pergu nta norteadora, 2° estágio: busca
ou amostragem na literatura, 3° estágio: coleta de dados, 4° estágio: análise crítica
dos dados e estudos incluídos na revisão integrativa, adequando-se a pratica
baseada em evidências onde se propõe sistema de classificação de evidências
hierarquizada pautado na abordagem metodológica adotada para facilitar na seleção
da melhor evidencia possível, 5° estágio: interpret ação e discussão dos resultados e
6° estágio: síntese da revisão com sinopse do conhe cimento. A coleta de dados foi
realizada através dos principais bancos de dados da biblioteca virtual de saúde –
BVS, correspondente a: LILACS, IBECS, MEDLINE, SciELO, ADOLEC e BDENF,
utilizando-se os descritores: nutrição enteral, pediatria, protocolos e assistência de
enfermagem. Como critérios de inclusão utilizou-se um recorte temporal de 1980 a
2010; análise de publicações nacionais e internacionais na integra, publicações nos
idiomas português, inglês e espanhol e artigos referentes ao manejo e administração
de dieta por cateter oro/naso enteral em crianças e adolescentes. Como critérios de
exclusão foram eliminadas as publicações repetidas nas bases de dados, que não
continham resumos disponíveis e aquelas com ausência de informações pertinentes
sobre os principais cuidados desenvolvidos durante o manejo e administração de
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dieta por cateter oro/naso enteral em crianças e adolescentes. A pesquisa realizada
nas bases de dados relacionadas através da BIREME resultou em 35 publicações no
seu total. Vale destacar que as publicações encontradas no IBECS, ADOLEC E
BDENF também estavam repetidas na base de dados LILACS, onde foram mantidas,
totalizando um quantitativo de 16 publicações. Excluindo-se as duplicatas e aquelas
que não contemplaram os critérios de inclusão, a amostra final resultou em 12
publicações. Para melhor visualização dos dados foi construído uma matriz que
possibilitou uma análise baseada nas seguintes variáveis: base de dados, título,
autor/categoria profissional, ano, país, idioma, fonte/forma de publicação e
metodologia.

RESULTADOS/CONCLUSÃO:

Quanto

às

publicações

100%

contemplaram a base de dados LILACS, 58,4% continham em seu titulo e no seu
desenvolvimento as palavras assistência ou cuidados de enfermagem e as outras
41,6% a continham em seu conteúdo. No que se refere aos profissionais que
executaram os estudos, 83,4% são de autoria de enfermeiros, docentes e discentes
de enfermagem, e 16,6% de médicos. O recorte temporal evidenciou 8,3%
publicações no ano de 1984, 1985, 1990, 1991, 1992, 1994 respectivamente, 25,3%
publicações em 1999 e 8,3% publicações em 2006, 2008 e 2009. Dos trabalhos,
8,3% foram realizados na America Latina (Cuba) e 83% na América do Sul (8,3% no
Chile, 8,3% na Colômbia e 66,8% no Brasil). Apenas 8,3% das publicações não
havia informação do país de origem. Das publicações brasileiras 57,3% foram na
região Sudeste: 47,8% em São Paulo e 9,5% no Rio de Janeiro. 9,5% na região Sul
(Paraná). Em relação ao idioma 66,8% publicações foram em língua portuguesa e
33,4% em língua espanhola. No que diz respeito à fonte e formas de publicação
66,8% foram artigos publicados em periódicos (enfermagem, nutrição, medicina
pediátrica e revista terapêutica), 16,6% em livros (capítulo de livro de nutrição e
manual de nutrição), 8,3% tese de doutorado de enfermagem e 8,3% trabalho de
conclusão de curso enfermagem. Vale ressaltar que os periódicos de publicação são:
Revista Paulista de Enfermagem, Revista Brasileira de Nutrição Parenteral, Lecturas
sobre Nutricion, Revista Terapéutica, Revista Pediatria Moderna, Revista Cubana de
Enfermería, Cogitare Enfermagem, Revista Nursing (São Paulo). Em relação ao tipo
de estudo e metodologia desenvolvida, as publicações se subdividiram em: 33,4%
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Estudo de Revisão bibliográfica _ nível de evidência 6, 33,4% Estudo de Reflexão_
nível de evidência 6, 8,3% Estudo de Relato de Experiência_ nível de evidência 5,
16,6% Pesquisa quantitativa, descritiva, não-experimental_ nível de evidência 4 e
8,3% Pesquisa quantitativa, experimental_ nível de evidência 2. Após leitura
exaustiva dos dados e aplicando análise temática, no que se refere aos
procedimentos e cuidados no manejo e administração da dieta enteral, emergiram 4
unidades temáticas: 1) cuidados iniciais no manejo e administração entérica
(aquisição de insumos; seleção da sonda e organização do material da passagem da
sonda); 2) procedimento da cateterização enteral (orientação a família e ao paciente;
lavagem das mãos; posicionamento do paciente; procedimento de medição,
passagem, fixação e verificação da posição da sonda); 3) acompanhamento e
administração da dieta enteral (lavagem das mãos; confirmação do rótulo da dieta e
checagem na prescrição e leito; temperatura da dieta; instalação da dieta;
importância da lavagem da sonda e equipo após cada dieta e após administração de
medicamentos); 4) assistência, cuidados e registro das ações de enfermagem (troca
de equipo, checagem da prescrição, observância das reações adversas, evolução de
enfermagem, orientação da equipe técnica, construção de materiais educativos).
Destas unidades temáticas emergiram subtemas que compuseram a base para a
criação do protocolo de assistência de enfermagem no manejo e administração de
dieta por cateter enteral em crianças e adolescentes. Conclui-se que identificar o
conhecimento e os cuidados da terapia nutricional é imprescindível ao enfermeiro e
sua equipe, por serem estes os responsáveis pela cateterização, administração,
manutenção e registro da dietoterapia durante a hospitalização da criança e do
adolescente.

Foram

identificadas

lacunas

no

conhecimento

entre

ações

fundamentais para promoção da saúde através da detecção precoce de
intercorrências e prevenção de iatrogenias. O estudo contribuirá no processo
decisório, avaliação contínua e implementação de ações no decorrer da assistência
de enfermagem a criança e ao adolescente.
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TEATRO DE FANTOCHES NA PROMOÇÃO A SAÚDE DE
CRIANÇAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA1
Reichert APS¹, Santos NCCB²
Introdução: O teatro de fantoches representa mais que um brinquedo, é um
instrumento lúdico de informação, formação e instrução, por aproximar a criança
do tema em questão e possibilitar a ela assimilar de maneira simples e direta o
conteúdo abordado¹. O trabalho com fantoches desperta o interesse do
expectador, a criança, pela estimulação dos seus cinco sentidos físicos e,
especialmente pelo aspecto emocional. Permite ainda, o envolvimento com o as
artes cênicas a partir da fantasia expressa pelos bonecos no palco, e por toda a
concentração e expectativa na diversão e no aprendizado. Nesse sentido, a
realização de ações de promoção a saúde nas instituições de educação infantil
tem papel crucial para a prevenção de doenças, adoção de hábitos saudáveis e,
consequentemente,

melhor

qualidade

de

vida

para

criança,

família

e

comunidade². As atividades práticas de promoção em saúde visam proporcionar
conhecimentos, habilidades e destreza para o autocuidado em saúde e prevenção
de doenças. Desse modo, devem ser realizadas cotidianamente na rotina escolar
de forma a contribuir para a formação de valores e estilos de vida saudáveis,
como determina as diretrizes do Programa Saúde na Escola do Ministério da
Saúde. Articulado como parceria entre a escola e as unidades de saúde, baseiase na integralidade, compromisso e responsabilidade destes setores com objetivo
de proporcionar aos escolares, acesso ao cuidado integral por meio de ações de
promoção a saúde. É importante destacar que, a saúde no espaço escolar é
concebida como um ambiente de vida da comunidade em que está inserida a
escola, cujo referencial para ação deve ser o desenvolvimento do educando,
como expressão de saúde, com base em uma prática pedagógica participativa,
tendo como abordagem metodológica a educação em saúde transformadora³.
1

O trabalho insere-se na área temática: Tecnologia e as interfaces para o cuidado ao recém-nascido,
criança, adolescente e família nos diversos ambientes e contextos

¹Enfermeira. Doutora. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal
da Paraíba – UFPB – João Pessoa-PB
²Enfermeira. Especialista. Docente do Curso de Bacharelado em Enfermagem na Universidade
Federal de Campina Grande – UFCG – Campus Cuité – Cuité-PB
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Sob este prisma a enfermagem tem papel de grande significância dentro do
contexto das ações de promoção à saúde por despertar na criança e família, o
interesse e a motivação em aprender a cuidar da própria saúde e ser sujeito da
sua própria história, por meio da adoção de práticas saudáveis4. Diante disso,
surgiu o interesse de inserir os alunos do curso de bacharelado em enfermagem
no espaço escolar, mais especificamente, na creche por ser considerada, além de
uma instituição de ensino uma instituição de saúde, e poder contemplar condições
favoráveis ao crescimento e desenvolvimento infantil harmonioso e integral, como
alimentação saudável, higiene, prevenção de agravos e educação em saúde.
Objetivo: Apresentar a experiência vivenciada por uma docente do Curso de
Bacharelado em Enfermagem de uma Instituição Pública Federal e um grupo de
discentes do 8º período, com a utilização do teatro de fantoches como
metodologia pedagógica para promoção à saúde de crianças. Metodologia:
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, com enfoque na
saúde do escolar, tendo a creche como local para o desenvolvimento das ações
educativas. As atividades foram realizadas com crianças de 2 a 4 anos de idade
que freqüentam uma creche municipal, localizada no município de Cuité, interior
da Paraíba. A experiência ocorreu em junho de 2011, durante as atividades
práticas da disciplina Enfermagem e a Saúde do Escolar e do Adolescente.
Utilizou-se o teatro de fantoches como metodologia educativa, no intuito de
melhor aproximação das crianças. Para a elaboração do teatro de fantoches
utilizou-se a literatura acerca do tema a ser trabalhado, em seguida criou-se uma
história com alguns personagens, que posteriormente foram confeccionados em
pano costurados para vestir uma mão e ganhar vida na apresentação. O êxito da
atividade deve-se aos detalhes da história dos fantoches que prende a atenção da
criança como a que tinha como os principais personagens Joãozinho, sua mãe,
sua irmã, o piolho e a lombriga. O protagonista Joãozinho era uma criança que
não gostava de tomar banho, o que contribuía para o aparecimento de doenças
parasitárias. Além do protagonista, no elenco da apresentação inclui a mãe e a
irmã de Joãozinho, que o alertam para a importância da manutenção da higiene,
pois quando a mesma não é realizada, os parasitas Zé piolho e Dona Lombriga,
se desenvolvem no organismo de Joãozinho. Resultados: Ao realizar a atividade
educativa utilizando o teatro de fantoches como metodologia pedagógica para
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apresentação do tema prevenção de parasitoses, foi possível perceber o grande
interesse e o envolvimento das crianças no processo de aprendizagem,
expressos pela participação de todas até o final da atividade, com olhares atentos
a cada detalhe da história e mensagens dos personagens. Ao final, chegado o
momento de averiguar a compreensão do conteúdo abordado, as crianças
descreveram situações do seu cotidiano semelhantes a da história dos bonecos,
reproduziam as medidas de higiene como tomar banho, lavar os cabelos, cortar
as unhas, escovar os dentes e não andar descalços. Para entusiasmo dos
organizadores da atividade, enfatizaram a importância de se fazer tudo isso para
não ficar como o Joãozinho que não gostava de tomar banho, e acabou pegando
piolho, coceira e lombriga. A participação na hora da realização do banho foi mais
um momento em que pudemos concretizar o quanto o teatro de fantoches é
capaz de facilitar o entendimento e envolver o público infantil nos assuntos
trabalhados. As crianças fizeram questão de demonstrar que estavam ficando
limpas e cheirosas para que os piolhos não gostassem delas. Afirmaram que
deveriam ficar calçadas e deixar a mamãe cortar as unhas para as lombrigas não
chegarem até suas barrigas, e o quanto é importante escovar os dentes para que
eles continuem branquinhos. Toda essa demonstração revelou a importância de
se considerar esse instrumento como metodologia de promoção à saúde a ser
utilizada pela enfermagem nas ações direcionadas a saúde do escolar. Também
ficou evidenciado que pela sua abordagem simples e com aplicabilidade imediata
nas atividades cotidianas, o teatro de fantoches favorece a aprendizagem, com
resultados alcançados em curto período de tempo. Conclusões: Essa
experiência oportunizou reflexão acerca do teatro de fantoches como um método
adequado e estimulante para se trabalhar com crianças, haja vista que, por ser
um instrumento lúdico é capaz de proporcionar maior descontração e adesão do
público infantil durante as medidas preventivas em saúde. Diante o exposto,
revelou-se também o quão concreto e relevante é a parceria entre as academia,
as instituições de ensino fundamental e assistência à saúde que, por meio das
atividades de extensão e pesquisa, proporciona assistência e promoção as saúde
das crianças que fazem parte deste contexto. Para a formação profissional
superior, estas atividades de grande relevância para a consolidação dos
conhecimentos necessários para um bom desempenho, por permitirem o contato
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com a realidade in locu, vivenciando as práticas e refletindo sobre a que melhor
se adéqua a cada situação.
Descritores: Criança, Creches, Promoção da saúde
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Resumo
INTRODUÇÃO: O teste do reflexo vermelho em recém-nascidos é parte
importante do exame ocular do recém-nascido, sendo uma forma de avaliação
visual,

permitindo

a

identificação

precoce

de

leucocorias,

presente

frequentemente na catarata congênita, retinoblastoma e retinopatia da
prematuridade. A visão é uma das principais fontes de estímulo ao
desenvolvimento físico e cognitivo a partir dos primeiros momentos de vida.
Conforme sabemos, a cegueira implica uma série de conseqüências sociais e
econômicas para o indivíduo e a sociedade. Portanto, constitui um sério
problema de saúde pública, ainda mais agravado quando consideramos que a
maioria desses casos são preveníveis ou tratáveis pela adoção de medidas
simples. OBJETIVO: Este estudo tem como objetivo divulgar a importância do
teste do olhinho (teste do reflexo vermelho) para diagnosticar e evitar
complicações de algumas doenças oculares. METODOLOGIA: Foi realizado
um estudo de revisão de literatura, em periódicos indexados nas bases de
dados Lilacs, Medline, Bireme, Pubmed e Scielo. Os artigos foram
selecionados a partir da década de 90 sendo utilizado como descritores:
triagem neonatal, enfermagem, retinoblastoma. RESULTADOS: O teste do
reflexo vermelho é usado para rastrear anormalidades do fundo de olho e
opacificações no eixo visual como a catarata e opacidades de córnea e todas
as crianças devem ser avaliadas nos primeiros dias de vida (LUCIO et al,
2005). Estudos referem que cerca de 75% dos casos de cegueira são passíveis
de prevenção, o que implicaria melhora na qualidade de vida, além de redução
considerável dos custos econômicos e sociais dos tratamentos especializados
aos programas de reabilitação (AGUIAR, 2011). Segundo revelado por estudos

1. Acadêmicas de Enfermagem da Faculdade São Luís, São Luís, MA.
2. Enfermeira. Docente da Faculdade São Luís, São Luís, MA.
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nessa área, mesmo com conhecimento e a tecnologia atual, muitas das
alterações visuais ocorridas na infância são identificadas tardiamente, quando,
dependendo do diagnóstico, pouco efetiva poderá vir a ser a intervenção.
Contudo, em países em desenvolvimento, 30 a 72% da cegueira infantil são
evitáveis, 9 a 58% são preveníveis e 14 a 31% são tratáveis (AGUIAR et al,
2007). Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), é um exame
simples, rápido e indolor, que consiste na identificação de um reflexo vermelho,
que aparece quando um feixe de luz ilumina o olho do bebê. O fenômeno é
semelhante ao observado nas fotografias. Para que este reflexo possa ser
visto, é necessário que o eixo óptico esteja livre, isto é, sem nenhum obstáculo
à entrada e à saída de luz pela pupila. Isso significa que a criança não tem
nenhum obstáculo ao desenvolvimento da sua visão. Ressalta-se que a
coloração do reflexo observado no exame está relacionada a algumas
variáveis, como no estágio de desenvolvimento da retina, idade gestacional do
RN, uso de terapêuticas como oxigênio, iluminação do ambiente e
posicionamento do RN. Este pode interferir no alinhamento do seu eixo visual
(AGUIAR et al, 2007). De acordo com a literatura, na visão de fundo de olho
não deve haver pontos escuros, nem opacificações que prejudiquem o reflexo
vermelho. Caso não detectem sombras e pontos escuros, o resultado é normal,
do contrário, anormal. De modo, percebe-se que o termo referido na literatura
como reflexo vermelho, nem sempre correspondia fielmente, podendo vir nas
cores laranja e amareladas onde representam olhos saudáveis, decorrente da
vascularização incompleta, dependendo do tempo de vida do RN. (AGUIAR,
2011). Temporini e Kara-José (2004), afirmam que, para o desenvolvimento de
ações eficazes no âmbito da saúde ocular da criança, prevê-se a necessidade
de contar com uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, respeitando-se as
especificidades profissionais e condições locais de atuação O profissional
enfermeiro ao direcionar sua perspectiva de cuidado para a promoção da
saúde ocular do RN e a prevenção de alterações deve se questionar a respeito
de alguns pontos como, se, na coleta de dados da história materna, foram
investigadas infecções, como rubéola, toxoplasmose, doenças sexualmente
transmissíveis, entre outras, e casos de catarata, glaucoma, retinopatia na
família, ou se foram identificados fatores que colaboram para o parto e
nascimento prematuro. No cuidado da enfermagem, a prática que envolve a
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realização do teste do olhinho está em construção (LUCIO, 2009), um cuidado
com a saúde global do recém-nascido, com enfoque na questão da saúde
ocular, cujas ações ainda são pouco conhecidas e dirigidas de maneira
sistemática do período neonatal. A investigação de fatores neonatais,
rotineiramente, ocorre com vistas à detecção precoce de complicações que
ponham em risco a saúde do recém-nascido e adequado tratamento, no
entanto, poucos profissionais, tanto da ciência médica como da ciência da
enfermagem, encontra-se preparados para investigar e acompanhar recémnascidos

que

apresentem

como

complicação

uma

patologia

ocular.

Geralmente, como conduta, observa-se o encaminhamento destes bebês para
serviços especializados, posteriormente a alta hospitalar, quando muitas outras
condutas poderiam ser estabelecidas e executadas, envolvendo a equipe
multiprofissional, mesmo durante o período de internação. Mudanças como
esta, poderia reduzir em longo prazo diagnósticos oftalmológicos tardios em
crianças, que inclusive poderiam evoluir à cegueira, como estágios avançados
de retinopatia da prematuridade e/ou glaucoma congênito. (MAGALHÃES et al,
2009). O enfermeiro capacitado desempenha diversos níveis de atenção à
saúde e apresenta significativa contribuição nessa área. CONCLUSÃO:
Percebe-se a importância do teste do olhinho, através dos benefícios que o
mesmo pode trazer para recém-nascidos e crianças, possibilitando um
diagnóstico preciso. A assistência da enfermagem consiste em incentivar e
orientar essa prática, pois através desta detecta-se precocemente problemas
oculares, podendo ser tratados com mais eficácia. Além do mais, este serviço
está disponível em maternidade e em unidade de saúde da rede pública, o que
garante a melhor qualidade de vida. REFERENCIAS LUCIO, Ingrid Martins
Leite; CARDOSO, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão; ALMEIDA, Paulo César de.
Investigação do reflexo vermelho em recém-nascidos e sua relação com
fatores da história neonatal. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo, v. 41, n. 2,
June 2007 AGUIAR, Adriana Sousa Carvalho de et al . Associação do reflexo
vermelho em recém-nascidos com variáveis neonatais. Rev. Latino-Am.
Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 19, n. 2, Apr. 2011 AGUIAR, Adriana Sousa de
et al. Teste do reflexo vermelho: forma de prevenção à cegueira na infância.
Ver. Bras Enferm, Brasília, v.60, n.5, Out 2007 TEMPORINI, E.R.; KARAJOSÉ, N. A perda da visão: estratégias de prevenção. Arq. Brás.Oftalmol. v.67,
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TESTE DO REFLEXO VERMELHO OU TESTE DO OLHINHO:
REVENDO

O

MÉTODO,

IMPORTÂNCIA

E

ATUAÇÃO

DA

ENFERMAGEM

AUTOR (ES): Silva VM1, Viana LS¹, Abreu TGT¹, Araújo RS¹, Freitas DS¹

INTRODUÇÃO: A visão, por ser fonte de estímulo ao desenvolvimento físico e
cognitivo, é o sentindo que mais fornece informação sobre o ambiente que nos
cerca. Sua importância à espécie humana é corroborada pela apreensão de
gestos e condutas sociais por meio do feedback visual.¹ A integridade dos olhos é
importante para que o desenvolvimento da criança se consolide de forma
adequada. A cegueira implica em sérias consequências, tanto de ordem social
quanto de ordem econômica, ao indivíduo e a sociedade na qual está inserido.
Deste modo, constitui-se como um problema de saúde pública, que na maioria
dos casos pode ser prevenido ou tratado mediante a adoção de medidas simples.
A deficiência visual, que se apresenta desde os primeiros meses de vida e que se
estende pela primeira infância ocasiona retardo do desenvolvimento anatômico e
funcional do sistema visual acarretando sequelas na capacidade comunicativa –
motricidade - da criança, no desenvolvimento da linguagem e na vida social. A
literatura afirma que a cegueira infantil está diretamente relacionada com o nível
socioeconômico. Sendo assim, 75% das crianças com deficiência visual vivem em
países em desenvolvimento, sendo a prevalência nestes países cerca de cinco
vezes maior que a encontrada nos países desenvolvidos.2,3,5 A própria
Organização Mundial de Saúde reconhece esta relação direta entre pobreza e
cegueira. Por isso, a cegueira infantil é uma das cinco prioridades da OMS, que
visando eliminar a cegueira evitável até o ano 2020, propôs o programa “VISION
2020: The Rigth to Sight”. Quando se alude ao contexto brasileiro, pesquisas
revelam que aproximadamente 50% das causas de cegueira infantil poderiam ser
prevenidas, a exemplo da toxoplasmose e rubéola, ou tratáveis, como o
glaucoma, a catarata e a retinopatia da prematuridade.4 Segundo a Sociedade
Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP), cerca de 80% da cegueira mundial
1
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poderiam ser evitadas se medidas preventivas e diagnósticas fossem tomadas
precocemente. A triagem visual na infância, destacando-se aqui o Teste do
Reflexo Vermelho, é importante para a detecção precoce de patologias que
podem provocar cegueira e que implica no comprometimento da atuação
estudantil das crianças, ou mesmo na ameaça à vida. OBJETIVOS: Promover um
levantamento teórico a respeito do Teste do Reflexo Vermelho (TRV), comumente
denominado de teste do olhinho, descrever o método de realização, sua
importância na detecção precoce da deficiência visual infantil e atuação da
enfermagem. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão sistemática e crítica da
produção científica acerca do tema, sendo preconizada como uma das etapas do
processo de pesquisa: a crítica literária. A pesquisa foi realizada em periódicos
indexados nos bancos de dados LILACS, Medline, PubMed e Scielo. A busca de
artigos de revisão sobre a temática pautou-se nas palavras: triagem neonatal,
técnicas de diagnóstico oftalmológico, teste do olhinho e enfermagem, Teste do
Reflexo Vermelho e saúde ocular infantil. De posse dos artigos selecionados,
procedeu-se à leitura integral dos mesmos para extrair os objetivos propostos por
esta revisão de literatura. RESULTADOS: O exame é de extrema importância no
período neonatal, pois muitas crianças podem, ao nascer, apresentar leucocoria,
a exemplo das advindas da catarata congênita, que pode passar despercebida
pelos profissionais de saúde. O TRV consiste na emissão de luz sobre a pupila
através de um oftalmoscópio, nos olhos do recém-nascido, sem a necessidade de
utilização de colírios prévios. O exame deve ser feito na penumbra, com o
oftalmoscópio colocado a cerca de 50cm dos olhos da criança, observando-se o
reflexo dos dois olhos simultaneamente. O reflexo da luz incidida causa o
surgimento de uma cor avermelhada e contínua em olhos saudáveis. O reflexo
vermelho normal significa que córnea, câmara anterior, íris, pupila, cristalino,
humor vítreo e retina estão transparentes, permitindo que a retina seja atingida de
forma normal. Na presença de alguma anomalia que impeça a chegada da luz à
retina e a sua reflexão característica, o reflexo luminoso sofre alterações que
interferem em sua coloração. Indicando-se assim o encaminhamento da criança
para profissional especializado. Como principais vantagens pode-se de destacar a
configuração de método não-invasivo sendo realizado apenas com o uso de
oftalmoscópio direto, equipamento portátil e de baixo custo. Isso o torna um
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procedimento barato, de fácil realização e rápido, podendo ser realizado por
médico, enfermeiro ou profissional previamente treinado. O papel do enfermeiro,
no que tange à saúde ocular, não inclui somente a avaliação, mas também, a
educação e o acompanhamento do cliente/paciente, em atuação conjunta com os
demais profissionais. A avaliação oftálmica deve se apresentar em três fases: a
coleta do histórico, o exame físico dos olhos e procedimentos especiais para a
elaboração de diagnósticos. A enfermagem, ao buscar a promoção da saúde
ocular do RN e a prevenção de alterações, deve questionar acerca dos fatores de
risco para o desenvolvimento de patologia oftálmica, como: história materna de
infecções (como rubéola, toxoplasmose, DSTs), casos de catarata, glaucoma e
retinopatia na família; parto prematuro e avaliação inicial do RN ao nascimento.
Além disso, o enfermeiro atua como um orientador, educador e estimulador junto
à família e à criança, desenvolvendo atividades realizadas em âmbito hospitalar
e/ou ambulatorial e posteriormente estendidas ao domicílio, empoderando os pais
a exercerem papel importante quanto às medidas preventivas na área da saúde
ocular. CONCLUSÃO: Os resultados advertem a importância da realização do
TRV como maneira eficaz de prevenir à cegueira e no diagnóstico precoce de
enfermidades oftálmicas. Ressaltamos ainda a elaboração e efetivação de uma lei
de cunho nacional para a obrigatoriedade da realização deste importante meio
diagnóstico de patologias de ordem oftálmica, que quanto antes realizado
proporciona melhor prognóstico às crianças. REFERENCIAS: 1 - Aguiar
ASC, Cardoso MVLML, Lúcio IML. Teste do reflexo vermelho: forma de prevenção
à ceguiera. Rev. Bras Enferm 2007 set-out; 60(5): 541-5. 2 - Gilbert C, Rahi J,
Quinn G. Visual impairment and blindness in children. In: Johnson, Minassian,
Weale, West, eds. Epidemiology of Eye Disease. 2nd edition. London: Arnold
Publishers, 2003. 3 - Verçosa IC, Tartarella MB. Catarata na crianca. Fortaleza:
Celigrafica 2008. 4 - Ventura LM, Travassos S, Ventura AG; Trigueiro L, Marques
S. Um programa baseado na triagem visual de recém-nascidos em maternidades:
Fundação Altino Ventura-2000. Arq Bras Oftalmol 2002; 65: 628–35. 5 - Verçosa
IC, Tartarella MB. Catarata na crianca. Fortaleza: Celigrafica 2008.
DESCRITORES: Triagem Neonatal. Técnicas de Diagnóstico Oftalmológico.
Saúde da Criança.
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TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO INFANTIL: UM ESTUDO
DE CASO
Aguiar LC*
Furtado IN**
Santos CLC**
Silva YR**
Vasconcelos AR**
Introdução: A queda é o motivo principal de atendimento em pronto-socorro e
internações. Constitui ainda, causa freqüente de acidentes infantis, sendo os
traumatismos cranianos, os que mais trazem risco para conseqüências mais
graves como lesão em crianças acidentadas, especialmente entre menores de
um ano que sofrem quedas. Do total de pessoas internadas por traumatismo
craniano pelo sistema público de saúde no Brasil, cerca de 20% são crianças
menores de 10 anos.1 Os traumatismos crânioencefálico (TCE) são freqüentes
no Brasil e sua maior causa são os acidentes de trânsito, mergulhos em águas
rasas, agressões, quedas e projéteis de armas de fogo. De uma maneira geral
a gravidade das lesões está relacionada com a intensidade do trauma, pois
mesmos os leves podem produzir lesões graves.2 Considera-se traumatismo
cranioencefálico (TCE) trauma craniano aberto ou fechado, com evidência de
envolvimento cerebral, sendo demonstrado por alteração do nível de
consciência como sonolência, letargia, confusão mental ou coma e ainda por
déficit neurológico focal. Em crianças abaixo de 3 anos, as quedas são as
causas mais freqüentes. É importante que os pediatras que realizam
atendimento emergencial tenham conhecimento da fisiopatologia e do manejo
para o atendimento de crianças com TCE, pois nem sempre estas crianças são
atendidas por médicos treinados para atender neurotrauma.3 A apresentação
clínica dos pacientes com trauma craniano pode ser muito variável, pois
depende do tipo de trauma, da lesão neurológica, complicações e da idade do
_____________________________________________________________________
*Enfermeira, Especialista em Saúde da Família, Docente na Faculdade Santa Terezinha
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paciente. Para uma avaliação apropriada, o pediatra deve analisar todo o
contexto do atendimento ao paciente. Alguns questionamentos são necessários
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no acompanhamento evolutivo da criança e devem ser consideradas as
condições relacionadas à criança como: idade; o nível de consciência
utilizando-se a Escala de Glasgow para o coma; presença de sinais
neurológicos

focais;

ocorrência

de

crise

convulsiva;

alterações

no

comportamento da criança, como irritabilidade ou agitação, ou acentuada
apatia ou indiferença; cefaléia intensa e progressiva; vômitos recorrentes;
alterações na calota craniana ou no escalpe ou equimoses órbito-pálpebrais;
lesão vascular traumática cérvico-craniana; TCE com múltiplos traumatismos;
liquido presente em nariz ou conduto auditivo externo com possibilidade de
tratar-se de uma fistula liquórica e hematoma retro-auricular. O quadro clínico
do TCE é caracterizado por: alteração da consciência; choque cirúrgico;
transtorno da função neuromuscular como aumento do tônus (centros
superiores do encéfalo), tremor (gânglios da base ou o cerebelo), hipotonia
(transecção da medula cervical), ataxia, perturbações das reações como
equilíbrio (lesão do tálamo); transtorno sensorial; transtorno da linguagem,
comunicação e audição; alterações da personalidade, controle das emoções e
intelecto; transtornos visuais; epilepsia; incontinência; complicações por
imobilização prolongada; paralisias de nervos cranianos; alteração na função
autonômica e; posturas anormais.4 Conforme a Rede Sarah de hospitais de
reabilitação, as síndromes neurológicas são as principais complicações pós

TCE, muitas vezes inevitáveis. Dentre elas: epilepsia, alterações motoras,
hidrocefalia, disfunção autonômica, lesão de nervos cranianos, alterações
cognitivas e neuropsicológicas, alterações de comportamento e outras
complicações. Inicialmente é necessária uma avaliação na emergência usando
a escala de coma de Glasgow (ECG) para permitir classificação do pacientes e
partir daí, definir uma conduta adequada.5 O presente estudo de caso teve
como objetivo de descrever a assistência prestada a um menor vítima de TCE.
Este é um estudo descritivo qualitativo do tipo caso clínico realizado no período
de 3 a 24 de agosto de 2011, na clínica cirúrgica pediátrica de um hospital público
de urgência e emergência da cidade de São Luís - Ma. A metodologia se deu pelo

processo

de

enfermagem

de Wanda

Horta

utilizando-se

um

roteiro

sistematizado para levantamento de dados obtenção do histórico de C.P.R., 11
anos, sexo masculino, pardo, pais católicos, estudante do ensino fundamental,
natural e procedente de Bela Vista – MA, admitido neste hospital com
Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família
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diagnóstico médico de TCE com fístula liquórica. Dois dias após cair de uma
árvore, o menor ficou desacordado por alguns minutos. Apresentou otorragia,
cianose, vômitos e convulsões. Recebeu atendimento no hospital municipal de
Santa Inês - MA que o encaminhou para este hospital onde foi admitido na
pequena cirurgia, sendo avaliado e encaminhado para o centro cirúrgico onde
foi entubado. Após estabilização do quadro, menor foi extubado e encaminhado
para clínica cirúrgica pediátrica onde foi avaliado pelo neurocirurgião pediátrico.
Com base nos dados do histórico e acompanhamento do paciente, os
diagnósticos de enfermagem obtidos conforme as nomenclaturas NANDA,
foram: risco para aspiração relacionado ao nível de consciência reduzido;
capacidade adaptativa intracraniana diminuída relacionada a lesões cerebrais;
comunicação
medicamentos;

verbal
risco

prejudicada
para

relacionada

constipação

a

efeitos

relacionado

colaterais

de

ao

de

uso

anticonvulsivantes; dor aguda caracterizado pela expressão facial; risco para
infecção relacionado ao trauma e a procedimentos invasivos. O plano
assistencial e de cuidados foram elaborados mediante os diagnósticos
detectados, que incluíram como intervenções de enfermagem: avaliar a função
respiratória pelo menos a cada 4 horas, monitorar e registrar as condições
neurológicas, monitorar e registrar sinais vitais; monitorar sinais vitais e os
parâmetros hemodinâmicos para avaliar a estabilidade e detectar tendência,
monitorar condições neurológicas, incluindo nível de consciência, diâmetro e a
reatividade das pupilas, os movimentos oculares, os reflexos; reduzir os
estímulos ambientais e manter um ambiente calmo e não ameaçador;
monitorar a freqüência e as características das fezes, monitorar a ingestão e
débito hídrico do paciente; avaliar a intensidade da dor, determinando se é
aguda ou crônica, certificar se a sua comunicação verbal e não-verbal com o
paciente é positiva e sustentadora; reduzir o risco de infecção do paciente,
lavando as mãos antes e depois de prestar assistência e usar luvas para
manter a assepsia, quando estiver prestando assistência direta ao paciente.
Resultado A família foi orientada quanto ao estado e prognóstico de saúde do
paciente, mudança de decúbito, importância de um ambiente tranqüilo e calmo
para recuperação, melhora da dor, reiniciando dieta oral com aceitação restrita,
eliminações normais e de boa hidratação. Conclusões O traumatismo craniano
(TC) é uma das causas mais comuns de trauma em crianças e é responsável
Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família
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por alto índice de internação hospitalar, com significativa taxa de morbidade e
mortalidade. Felizmente a maioria dos casos tem boa recuperação, sem
maiores sequelas.3 O presente estudo nos possibilitou um conhecimento maior
sobre o TCE, bem como a compreensão dos mecanismos da lesão cerebral,
visto que há consequências sensoriomotoras, cognitivas, comportamentais e
sociais diretamente sequenciais a esta injúria. Desta forma, acreditamos que a
normatização da assistência de enfermagem, o planejamento das ações e a
implantação do Processo de Enfermagem contribuem para a melhoria da
qualidade da assistência a esses pacientes, como também possibilitaria uma
assistência mais qualificada.
Referencias
1 Martins Christine Baccarat de Godoy, Andrade Selma Maffei de. Causas
externas entre menores de 15 anos em cidade do Sul do Brasil: atendimentos
em pronto-socorro, internações e óbitos. Rev. bras. epidemiol. [artigo na
internet]. Junho de 2005 [acesso em 20 ago 2011]; 8(2): 194-204. Disponível
em:http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415790X2005000200012&lng=en.http://dx.doi.org/10.1590/S1415-790X20
05000200012.
2 Daniela de Souza Feitoza; Maria Célia de Freitas; Rita Edna da Silveira.
Traumatismo crânio - encefálico: diagnósticos de enfermagem a vítimas
atendidas em UTI. Revista Eletrônica de Enfermagem. [artigo na internet].
2004.

[acesso

em

20

ago

2011].

6(2):

223-233.

Disponível:

http://www.revistas.ufg.br/index.php/fen/article/view/814/934.
3 Löhr Junior Alfredo. Conduta frente à criança com trauma craniano. J.
Pediatr. (Rio J.) [artigo na internet]. [acesso em 21 ago 2011]. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S002175572002000700007&lng=en. http://dx.doi.org/10.1590/S002175572002000700007.
4 Oliveira, Sheila Gemelli de; Wibelinge, Lia Mara; Luca, Raquel Del.
Traumatismo Crânioencefálico: uma revisão bibliográfica. Fisioweb. [artigo na
internet]. 27 de setembro de 2005. [acesso em 21 ago 2011]. Disponível: em:

Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família

2606

http://www.wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisioterapia/neuro/traumatis
mo_tce.htm.
5 Guerra Sergio Diniz; Jannuzzi Marcos Angelus; Moura, Anselmo Dornas.
Traumatismo cranioencefálico em pediatria. Jornal de Pediatria. [artigo na
internet].

1999.

[acesso em

20

ago

2011];

75(2).

Disponível

em:

http://www.reanimacao.com.br/biblioteca/a_20080531_11.pdf.

DeCS: Traumatismo crânio-encefálico; assistência de enfermagem

Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e família

2607

TRIAGEM NEONATAL: UMA ANÁLISE DO CONHECIMENTO DAS
MÃES ACERCA DA SUA IMPORTÂNCIA

CUNHA JA¹, MACIEL SM², MARQUES BV³, LOPES SF³,VIEIRA EW³.

INTRODUÇÃO - A triagem neonatal é uma ação preventiva que permite fazer o
diagnóstico de diversas patologias assintomáticas no período neonatal, tais
patologias implicam em grandes prejuízos para a vida dos indivíduos afetados,
entretanto, seus danos podem ser reduzidos, ou até neutralizados caso estes
indivíduos sejam diagnosticados em tempo hábil, recebam tratamento e
acompanhamento adequados, além de aconselhamento genético. No entanto se
a terapia não for instituída nos primeiros meses de vida, mesmo que haja melhora
do aspecto físico e crescimento quase normal, a deficiência mental provocada por
algumas dessas patologias é irreversível. A maioria dos recém-nascidos que
apresentam as doenças detectadas pelo teste do pezinho nasce aparentemente
normal e nada apresenta no exame clínico na maternidade. Por isso todos os
recém-nascidos devem fazer o teste que é simples, aplicável em larga escala e de
baixo custo. Um dos principais objetivos do Programa de Triagem Neonatal é a
garantia de que todos os nascidos vivos no território nacional sejam testados para
as doenças pré-definidas pelo PTN, mas, infelizmente, a cobertura populacional
total é muitas vezes dificultada por problemas socioeconômicos e culturais, falta
de informação quanto à importância da triagem e dificuldade dos pais em levar
seus filhos para a realização dos exames agendados. Para que o Programa
Nacional de Triagem Neonatal tenha êxito, atingindo o seu maior objetivo, que é a
prevenção das seqüelas, faz-se necessário um trabalho de base buscando
sensibilizar as pessoas para a importância do teste do pezinho, bem como
procurar despertar nos profissionais da saúde a responsabilidade pela efetividade
da prevenção, desta forma, a magnitude do problema aponta a necessidade de
divulgação, pois para que haja uma maior cobertura dos programas de triagem,
1. Graduando (a) em Enfermagem.
2. Enfermeira, especialista em Clínica Cirúrgica.
3. Enfermeiro (a).
3. Enfermeiro (a).
3. Enfermeiro (a).
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primeiramente é necessário informar as mães acerca da relevância do teste,
informá-lás sobre as patologias, explicar as consequências da não realização do
mesmo poderia auxiliar na modificação da taxa de cobertura, visto que são elas
as responsáveis por encaminhar seus filhos para realização da coleta.Prevenir a
deficiência mental é questão de relevância social e isso faz com que a realização
de um exame simples como o Teste do Pezinho, seja um importante instrumento
de diagnóstico e prevenção de doenças genéticas e metabólicas, caso seja
realizado nos primeiros dias de vida do recém-nascido. OBJETIVO – Verificar o
conhecimento das mães em relação à importância da triagem neonatal.
METODOLOGIA – O estudo foi desenvolvido através de uma pesquisa descritiva
com abordagem quantitativa, na qual foram investigadas 50 mães que levaram
seus filhos para realização da triagem na Unidade de Referência-APAE, no
município de São Luís-MA. RESULTADOS -

Após a análise dos dados,

constatou-se que a maioria das mães (56%) estava na faixa etária entre 26 a 35
anos; (60%) tinham o ensino médio completo; (56%) renda inferior a 1 salário
mínimo.Quanto às condições clínicas da criança (82%) necessitou de internação;
das crianças hospitalizadas (67%) tinham a prematuridade como causa principal.
A maioria realizou o teste (56%) no período de 8 a 30 dias; das crianças que
realizaram o teste dentro do prazo (67%) nasceram prematuramente. Segundo os
motivos apontados pelas mães para realização do teste na Unidade (56%) foi por
indicação da maternidade. Sobre o conhecimento das mães a respeito do Teste
do Pezinho, (68%) afirmaram saber como era realizada a triagem, e destas,
apenas (44%) realmente o sabiam; (36%) afirmaram que o teste diagnosticava
doenças; (86 %) não sabiam relatar quais as doenças triadas. Em relação às
informações recebidas (92%) receberem orientação para levar seu filho para a
realização do teste; (66%) foram informadas sobre o teste na alta da maternidade;
os médicos (48%) foram os que mais orientaram as mães e (64%) das mães
foram informadas sobre o momento ideal para realização da triagem.
CONCLUSÃO - É evidente a importância dos programas de rastreio uma vez que
eles são um grande passo para o aumento da sobrevida, pois permitem a
detecção precoce de doenças e, consequentemente, a instituição imediata de
tratamento específico. Os resultados do estudo revelaram que apesar das mães
possuírem algum conhecimento sobre o teste do pezinho, este ainda é

2609

incompleto. Porém, quando se trata de um exame da importância do Teste do
Pezinho, um conhecimento incompleto não é o bastante para garantir a eficácia e
os objetivos do mesmo. Deve-se informar aos interessados às conseqüências
das doenças que o teste pode detectar. Ressalta-se, desta forma, a importância
da atuação do enfermeiro, bem como da equipe de enfermagem, junto às mães,
além de investimentos em estratégias de educação em saúde continuada visando
orientar acerca do controle da saúde, das medidas preventivas de doenças e da
finalidade dos procedimentos realizados com a criança nos primeiros meses de
vida. Cabe então um alerta aos profissionais de saúde envolvidos na questão,
para que estes se conscientizem da importância, da finalidade e dos benefícios
que a triagem neonatal pode trazer, especialmente, se realizada no período ideal,
para que assim possam passar tais informações para as pessoas que mais
precisam.Para resolver a situação atual em relação ao conhecimento limitado das
mães, segundo dados da pesquisa, propõe-se a reciclagem dos profissionais
envolvidos, para que os mesmos atualizem seus conhecimentos sobre a Triagem
Neonatal, de modo que a assistência às mulheres seja completa, com
informações precisas sobre os fatores que cercam o desenvolvimento das
crianças. Frente a este contexto, percebe-se que a educação em saúde deve
estar voltada para a família em especial o binômio mãe/criança, e que o
enfermeiro deve estar capacitado para orientar a puérpera em relação aos
cuidados com o bebê, e em especial à triagem neonatal. REFERENCIAS ALMEIDA, A.M ET al. Avaliação do Programa de Triagem Neonatal na Bahia no
ano de 2003. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil.Recife, v. 6, n.1, p.8591, 2006. AMORIM JF, SOUZA MHN. O conhecimento das mães acerca da
triagem neonatal.Revista de Enfermagem UERJ. Rio de Janeiro, v. 13, n.1, p.2731, jan/abr 2005. ARAÚJO, F.F.; GUEDES, H. M. Grau de conhecimento das
puérperas do bairro são domingos, coronel fabriciano, sobre a importância da
triagem

neonatal.
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UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO DOS
REGISTROS DE ENFERMAGEM NO PRONTUÁRIO DA CRIANÇA.

Medeiros LS1; Guimarães MSF2, Mororó DDS3, Silva EF4; Teixeira, SCM5.

INTRODUÇÃO: O ato de registrar informações em prontuários de pacientes tratase de uma prática e dever diário de todos os profissionais da área de saúde. Na
maioria das vezes, as informações referentes às ações e observações realizadas
pela equipe de enfermagem são registradas nos prontuários como um meio para
gerenciar a assistência e avaliar a qualidade do atendimento prestado ao usuário.
O prontuário é um documento de extrema relevância que objetiva, primeiramente,
demonstrar a evolução da pessoa assistida e, em seguida, direcionar o melhor
procedimento terapêutico ou de reabilitação. Além de ser um documento legal de
defesa para os profissionais, devendo estar repleto de autenticidade. No hospital
universitário o prontuário é também um instrumento rico em informações úteis
para o ensino e a pesquisa. O artigo 368 do Código do Processo Civil (CPC)
estabelece que todo documento particular para ser considerado autêntico e válido
deverá estar legalmente constituído da assinatura do autor do registro. Dessa
forma o registro do profissional de saúde no prontuário do paciente prescinde da
sua identificação. Vale salientar que o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem reforça em vários artigos a responsabilidade e dever do profissional
de enfermagem em registrar nos prontuários dos pacientes as informações
inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, devendo ser redigidas de forma
clara, objetiva e completa (Art. 25, Art. 68 e Art. 72). Tais registros devem conter a
1

Enfermeira do Hospital de Pediatria da UFRN, Especialista em Saúde Pública, Membro da comissão de
Prontuários do HOSPED.
2 Residente Multiprofissional Integrada em Saúde da Criança do HOSPED, Enfermeira graduada pela UFRN.
3 Enfermeira do Hospital de Pediatria da UFRN, Mestre em Enfermagem, Especialista em epidemiologia hospitalar.
Coordenadora da Residência Multiprofissional Integrada em Saúde da Criança do HOSPED.

4 Enfermeira do Hospital de Pediatria da UFRN, Mestre em Enfermagem, Especialista em auditoria hospitalar,

Coordenadora da comissão de Prontuários do HOSPED.
5 Enfermeira do Hospital de Pediatria da UFRN, Especialista em enfermagem pediátrica.
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assinatura apurada do número e a categoria de inscrição no Conselho Regional
de Enfermagem (Art. 54). Refletindo acerca das necessidades de melhoria dos
registros, da qualidade do cuidado e da identificação dos profissionais de
enfermagem em um Hospital Universitário Pediátrico, propõe-se intervenções de
enfermagem mediante o fornecimento de carimbos para todos os profissionais de
enfermagem lotados nesta instituição e uma abordagem reflexiva acerca da
importância dos registros completos nos prontuários. Também torna-se relevante
o conhecimento da atual realidade evidenciada nos registros de enfermagem para
identificar se os preceitos ético-legais referentes à identificação do profissional no
prontuário da criança estão sendo cumpridos pela equipe. OBJETIVOS:
Descrever uma intervenção de enfermagem diante do diagnóstico situacional dos
registros de enfermagem nos prontuários das crianças de um Hospital
Universitário Pediátrico. Bem como refletir sobre sua importância na prática do
exercício da profissão. MÉTODO: O presente estudo trata-se de uma intervenção
de enfermagem realizada a partir dos resultados obtidos de uma pesquisa
retrospectiva e descritiva realizada pela Comissão de Prontuários de um Hospital
Universitário Pediátrico no período de junho a agosto de 2010, onde foram
consultados 365 prontuários. RESULTADOS: Os dados do estudo mostraram que
97,8% das identificações dos profissionais de enfermagem estiveram ausentes ou
incompletas nos 365 prontuários consultados, apontando para a necessidade de
imediata intervenção. Os resultados da pesquisa foram divulgados internamente
por meio do boletim epidemiológico e informativo do Núcleo de Vigilância à Saúde
(NUVISA) (Nº11, mar/2011). Este fato gerou uma discussão por parte da equipe
de enfermeiros da instituição em torno do Artigo 54 do Código de ética de
Enfermagem, no qual determina que todo registro realizado no prontuário do
paciente deve conter a identificação do profissional constando assinatura,
nºCOREN e carimbo. Diante desta situação, a equipe de enfermeiros propôs à
direção do hospital a confecção de carimbos individuais para todas as categorias
de enfermagem. Os carimbos fabricados contêm nome, nºCoren e nº matrícula
dos servidores e foram distribuídos para todos os membros da equipe. Associada
a esta ação foi realizada uma roda de conversa junto à equipe de enfermagem do
hospital, enfatizando a importância da identificação correta dos registros nos
prontuários dos pacientes pediátricos, possibilitando também uma reflexão sobre

2612

o processo de trabalho da equipe de enfermagem e o respaldo legal dos registros
de informação diante dos processos de judicialização da saúde. Esta temática foi
amplamente discutida na segunda Mostra das Comissões Assessoras, contando
com a participação dos diretores dos hospitais universitários que relataram suas
experiências acerca da questão. Com isto, constatou-se uma sensibilização da
equipe de enfermagem diante da utilização correta do prontuário, com
conseqüente adesão de toda equipe de técnico e enfermeiros ao uso do carimbo
e assinatura, o que gerou uma melhoria na identificação dos profissionais
concomitante a uma maior qualidade dos registros das atividades executadas.
Além disso, possibilitou aos profissionais o respeito aos preceitos éticos e legais
do exercício da profissão de enfermagem, como também forneceu subsídios
diante de possíveis questões judiciais relacionadas à prática da assistência de
enfermagem a criança internada. CONCLUSÃO: Os Registros de Enfermagem,
além de garantir a comunicação efetiva entre a equipe de saúde, fornecem
respaldo legal e, conseqüentemente, segurança, por constituir o único documento
que registra as ações da enfermagem realizadas na assistência à criança,
refletindo assim a qualidade do cuidado prestado. Enquanto Hospital Universitário
responsável pela formação dos profissionais da saúde a utilização correta dos
prontuários torna-se ainda mais necessário, visto que se trata de um órgão
formador. Diante da dificuldade observada nos registros das informações no
prontuário da criança fez-se necessário a utilização de estratégias de ação por
meio de atividades educativas, rodas de conversa, informativos, entre outras, que
proporcionou uma melhor capacitação da equipe acerca da documentação da
assistência prestada. Outra ação a ser desenvolvida é o Prontuário Eletrônico do
Paciente que se encontra em andamento. Acredita-se que a sua efetivação
poderá reduzir ainda mais os subregistros e identificações incompletas,
melhorando a qualidade das informações. Este estudo possibilitou à equipe a
percepção das

implicações

ético-legais

da ausência

ou deficiência da

identificação, tendo em vista que os registros podem vir a ser utilizados diante de
demandas judiciais.
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UMA REFLEXÃO TEÓRICA SOBRE O CUIDADO DE ENFERMAGEM
PARA A AMAMENTAÇÃO NO ALOJAMENTO CONJUNTO
Figueiredo JV1
Silva GR2
Luz MH2
Dantas AL3
Rocha SS2

Introdução: Ao nascer, o recém-nascido (RN) é um ser muito frágil e totalmente
dependente de cuidados para a sua sobrevivência e seu desenvolvimento,
destacando-se, entre eles, o aleitamento materno, que representa uma importante
atividade para a promoção da saúde do recém-nascido, devendo ser iniciado logo
após o parto e mantido de maneira exclusiva nos seis primeiros meses de vida da
criança. Uma importante estratégia hospitalar favorável à amamentação é o
sistema de Alojamento Conjunto, criado pelo Ministério da Saúde para possibilitar
que bebês e mães saudáveis possam permanecer em um mesmo ambiente
durante todo o período de internação na maternidade, permitindo assim o
estabelecimento do vínculo entre mãe e filho e possibilitando o início precoce da
lactação. Destaca-se como profissional de saúde que atua diretamente na
promoção do aleitamento materno em Alojamento Conjunto o enfermeiro, que tem
o cuidado como seu foco profissional. A enfermagem está fundamentada como
ciência e profissão, possuindo um corpo de conhecimentos e teorias próprias que
orientam a sua prática. O entendimento e a utilização das teorias de enfermagem
favorecem o estabelecimento da profissão, direcionam as ações de cuidado e
permitem uma melhoria da qualidade da assistência prestada ao indivíduo, família
e comunidade, por meio de uma reflexão crítica sobre as bases teóricas
profissionais. Madeleine Leininger é a pioneira na elaboração da idéia de que a
1

Enfermeira pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Mestranda em Enfermagem
pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Bolsista CAPES.
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Enfermeira. Especialista em Saúde da Família. Mestranda em Enfermagem pela UFPI.
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enfermagem é sinônimo de cuidado. O objetivo de sua Teoria da Diversidade e
Universalidade do Cuidado Cultural é a realização da oferta do cuidado de
enfermagem culturalmente congruente para indivíduos de diferentes culturas. Seu
foco consiste em considerar e entender as semelhanças e diferenças culturais,
utilizando-se

destas

informações

de

maneira

favorável

no

cuidado

de

enfermagem1. Todas as ações do indivíduo estão diretamente relacionadas com
suas crenças e valores culturais adquiridos nas diversas comunidades em que
este participa. A prática do aleitamento materno recebe influencia destes valores.
As experiências de cuidado com a nutrição do recém-nascido que a mulher
observa, durante todo o seu desenvolvimento, realizadas por sua mãe, tias, avós
e pessoas de seu convívio irão direcionar o modo como a mesma alimentará seu
bebê. Objetivo: Refletir sobre o cuidado de enfermagem para a promoção do
aleitamento materno no Alojamento Conjunto segundo a Teoria da Diversidade e
Universalidade do Cuidado Cultural. Metodologia: Trata-se de uma reflexão
teórica sobre o cuidado de enfermagem para a amamentação em alojamento
conjunto de acordo com a Teoria de Leininger. Resultados: Os valores culturais
do profissional de enfermagem interferem no modo como este realizará o cuidado
no Alojamento Conjunto para a promoção do aleitamento materno. Muitas vezes,
observamos uma universalidade do cuidado profissional do enfermeiro originada
de sua formação acadêmica. Entretanto, este cuidado pode sofrer variações
dependentes da diversidade cultural de cada cuidador e de suas experiências
individuais. O cuidado de enfermagem para a promoção do aleitamento materno
deve basear-se na compreensão dos significados culturais dos seres envolvidos,
tanto do cuidador quanto de quem recebe o cuidado, puérpera e recém-nascido.
O cuidado humano é um fenômeno universal e as diferentes maneiras de cuidar
variam de acordo com a cultura. O conceito de cultura é muito complexo e possui
uma íntima relação com a enfermagem, em sua assistência ao ser humano, que
demanda a compreensão da individualidade do ser em seu contexto social2.
Antes de ser profissional, o enfermeiro é um ser humano complexo, que traz em
sua personalidade valores e visão de mundo, que são influenciados pelas
relações que este ser desenvolve com os outros. O ser profissional e o ser
humano estão em constante interação e muitas vezes observamos a
sobreposição de um sobre o outro. Leininger percebeu que o não reconhecimento
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da influência dos fatores culturais sobre os seres humanos leva a um prejuízo no
planejamento do cuidado de enfermagem, considerando-se que existe uma
ligação entre a vida passada do indivíduo, com todas as suas experiências, e a
sua vida atual3. O cuidado cultural pode ser realizado de modo diferente
(diversidade) ou similar (universalidade), sendo estas formas de cuidar comuns
em todas as culturas do mundo. Cada cultura possui características próprias de
cuidar, que recebem influência da linguagem, religião, contexto sócio-político,
econômico, educacional, teológico, etno-histórico e ambiental de cada cultura
especificamente. Assim, os cuidados de enfermagem podem ser culturalmente
satisfatórios, quando são considerados os aspectos culturais dos indivíduos
envolvidos. Entretanto, se os clientes recebem cuidados divergentes com suas
crenças, valores e estilo de vida, poderão expor sinais de conflitos culturais,
estresses e preocupações éticas e morais4. O Alojamento Conjunto é um sistema
hospitalar no qual vários binômios permanecem juntos em um mesmo ambiente
até a alta. Este é composto por mães e famílias de diferentes culturas sociais,
oriundas de diversas comunidades, que se relacionam e trocam informações
sobre o aleitamento materno durante todo o período de internação na
maternidade. Ocorre uma mistura de variadas linguagens, valores, crenças e
experiências de vida, que são importantes para a compreensão da diversidade
cultural do cuidado. A enfermagem, ao levar em conta esta diversidade, será
capaz de realizar um cuidado individualizado e humano, que favorecerá o bemestar dos clientes e contribuirá para o desenvolvimento do aleitamento materno
precoce e sua manutenção após a alta da maternidade. O cuidado de
enfermagem nesse ambiente para a promoção da amamentação é expresso de
diferentes maneiras. Na maioria das vezes, o enfermeiro aproxima-se da puérpera
para informar de modo impositivo sobre a necessidade de a mulher oferecer a
amamentação exclusiva ao seu bebê. São impostos conceitos sobre os benefícios
desta atividade, sobre o posicionamento “ideal” da mãe e do neonato durante a
realização da mesma, sobre a duração necessária e o intervalo entre cada
mamada. Entretanto, o processo de amamentação não é algo técnico e simples,
mas representa uma atividade complexa, que está relacionada a inúmeros fatores
subjetivos. Estas ações realizadas pelo enfermeiro, de maneira impositiva e
universal, não são favoráveis a amamentação no Alojamento Conjunto e nem a
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sua manutenção após a alta hospitalar. As orientações de enfermagem à
puérpera sobre o aleitamento materno devem ser oferecidas de maneira ética,
permitindo a preservação da autonomia da mesma diante da sua experiência da
maternidade. É necessário que o enfermeiro, ao assistir ao binômio, considere os
sentimentos da mãe pelo filho. Para a maioria das pessoas, o amor materno é
algo natural, que surge a partir da concepção, sendo fortalecido após o parto.
Entretanto, isto não pode ser generalizado. Em alguns casos, após o nascimento
é que começa a surgir o vínculo entre mãe e filho, nestes o amor ainda não
existe, mas está sendo construído a partir da manutenção e do fortalecimento do
vínculo. Os sentimentos da mulher por seu bebê irão influenciar de modo positivo
ou negativo na sua decisão em amamentar e na maneira como será realizada a
amamentação. Um cuidado de enfermagem essencial para o favorecimento da
amamentação no Alojamento Conjunto é a orientação à puérpera sobre esta
atividade. A linguagem utilizada pelo enfermeiro deverá ser culturalmente
congruente com a cultura da mulher, o que permitirá que as informações
oferecidas sejam compreendidas. Entretanto, vários profissionais, ao se dirigirem
à mãe na maternidade, utilizam uma linguagem técnica e científica de difícil
compreensão, que produz um prejuízo na comunicação e leva a um aumento nos
anseios e dúvidas da puérpera. O cuidado de enfermagem no Alojamento
Conjunto para o aleitamento materno também é expresso através do apoio
ofertado por estes profissionais às puérperas diante das suas limitações, medos e
dificuldades em amamentar. Ouvir a mulher, sua história de vida, seus anseios,
representa uma importante ação para o favorecimento da amamentação.
Entretanto, ainda observamos muitos enfermeiros que consideram essas
atividades “mais simples” como de menor importância para a assistência ao
binômio mãe e filho. Alguns profissionais dividem hierarquicamente suas ações,
considerando as “técnicas mais complexas”, como o caterismo vesical, de maior
importância do que uma escuta reflexiva do cliente, considerada de “menor
complexidade” e menor importância. Conclusão:

Percebemos

que

os

cuidados de enfermagem no Alojamento Conjunto representam uma importante
ferramenta para a promoção do aleitamento materno quando realizados de
maneira ética, respeitando a autonomia da puérpera, sua subjetividade e
considerando as diversidades culturais de cada binômio. Cabe ao enfermeiro
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reconhecer as potencialidades do seu cuidado como favorável à amamentação e
fundamental para o estabelecimento e manutenção desta atividade. A teoria
proposta por Madeleine Leininger possui grande utilidade para a melhoria do
cuidado de enfermagem no Alojamento Conjunto favorável ao aleitamento
materno, visto os fatores culturais podem influenciar de maneira favorável ou
desfavorável sobre essa atividade.
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UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA: o cuidar do
paciente oncológico
Marcelo dos Santos Feitosa1
Eliane dos Santos Francelino2
Grasiela da Silva Guerra Ferreira3
Viviane Resende Santos4
Daniela Sanchez Alcaldes dos Santos5

Introdução: A proliferação rápida de uma única célula, quando causa a formação
de massa tumoral, é denominada câncer, que consiste em um conjunto de mais
de 200 doenças distintas com múltiplas causas, tratamento e prognósticos. As
doenças neoplásicas são a segunda causa de morte entre crianças de 1 a 15
anos, sendo superadas apenas pelos traumatismos decorrentes dos acidentes.
Na infância, as leucemias são os tipos mais frequentes de câncer, seguidos em
ordem decrescente pelos tumores cerebrais, linfomas, sarcomas e os tumores de
origem ectodérmica. O suporte da terapia intensiva pediátrica é necessário às
crianças para que possam adquirir chances para superar essa fase mais aguda
da doença. Os recursos da terapia intensiva podem também ser utilizados para a
realização de vários procedimentos que necessitem de sedação e analgesia,
observação critica e monitorização cardiorrespiratória. Metodologia: Trata-se de
uma pesquisa bibliográfica de um estudo sistematizado desenvolvido com base
em artigos científicos referentes ao assunto, a fim de se fazer um levantamento
quanto ao paciente pediátrico oncológico na Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica e obter embasamento teórico sobre o tema. A fonte de pesquisa
utilizada foi BIREME e PUBMED/MEDLINE e a coleta dos dados ocorreu no mês
de agosto de 2011. O período estudado abrangeu os anos de 2005 a 2011 e os
artigos pesquisados foram escolhidos por acessibilidade, devido à grande
importância do tema e da quantidade de trabalhos que abordassem o assunto. Os
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critérios para seleção dos artigos foram: aqueles que retratam o assunto em
questão, publicados em revistas indexadas na base de dados Bireme e
Pubmed/Medline, que abordam as palavras-chave escolhidas, como: câncer;
enfermagem oncológica; unidades de terapia intensiva pediátrica e publicados no
idioma português e inglês. Resultados e Discussão: Os atuais protocolos de
tratamento para pacientes pediátricos portadores da doença, os quais incluem
quimioterapia (QT), cirurgia, radioterapia (RT) e, muitas vezes, transplante de
medula óssea (TMO), são responsáveis por essa mudança nas taxas de
sobrevida1. No que se refere à possibilidade desse grupo de pacientes se
beneficiar de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), diversas pesquisas
publicadas nos anos 1990 demonstram taxas de mortalidade acima de 75% para
qualquer criança com diagnóstico de câncer admitida nesse setor hospitalar2. Isso
porque a intensidade da terapia por si mesma pode levar a complicações graves e
condições ameaçadoras da vida, como a síndrome de lise tumoral (SLT) ou
choque séptico com insuficiência respiratória ou cardíaca, apresentando um
prognóstico sombrio. Os profissionais de saúde que trabalham na área de
oncologia pediátrica diariamente vivenciam situações de sofrimento, dor e perda.
Realizar investigações diagnósticas, apresentar o diagnóstico, enfrentar o
tratamento e todos os seus imprevistos, juntamente à dúvida de cura e o risco de
morte, são atividades que colocam o profissional diante de situações de forte
carga emocional. O cuidar em oncologia pediátrica é desafiante, pois requer, além
de recursos materiais e terapêuticos específicos, uma equipe de saúde atenta
para o que permeia o universo infantil. Dessa forma, exige-se dos profissionais
mais responsabilidade, compromisso, preparo adequado e sensibilidade para
cuidar da criança oncológica. Diante desse quadro, encontramos o profissional
enfermeiro, cuja produção do cuidado qualificado é influenciada pelo confronto
com a realidade do câncer infantil, que inclui aspectos práticos e emocionais nem
sempre presentes. Aliado a isso, existem limitações de ordem institucional,
pertinente à falta de uma contínua atualização dos conhecimentos e das
experiências que desencadeiam sentimentos como despreparo e impotência. As
próprias instituições nas quais os enfermeiros trabalham devem ter o
compromisso de proporcionar oportunidades para a formação complementar,
necessária ao exercício profissional em área especializada, como é o caso da
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oncologia pediátrica. Embora a educação continuada tenha dado impulsos à
melhoria do cuidado em oncologia pediátrica, cumprir com o compromisso de um
cuidado responsável e eficaz implica aderir à estratégia de Educação Permanente
em Saúde (EPS), compreendida como um processo de vinculação de educação e
trabalho. Esta se constitui uma ferramenta estratégica para a reconfiguração das
práticas de formativa, gerenciamento e assistência, visando modificar a lógica da
formulação de políticas públicas e fortalecer o controle social3. Os avanços nos
cuidados dos pacientes com câncer possibilitaram maior probabilidade de controle
ou de cura da própria doença. Estudos têm demonstrado que os avanços
recentes nos cuidados intensivos se traduziram na redução da mortalidade de
pacientes críticos com câncer, mesmo em populações de maior risco como os
pacientes com sepse ou submetidos à ventilação mecânica. A UTIP é reservada,
complexa, dotada de monitorização contínua e admite pacientes potencialmente
graves ou descompensados de um ou mais sistemas orgânicos. Também fornece
suporte e tratamento intensivo, monitorização contínua, vigilância nas 24 horas,
equipamentos específicos, tecnologias destinadas ao diagnóstico e tratamento
terapêutico. Com isso, faz-se necessária a atenção contínua da equipe aos
pacientes, os quais, de maneira geral, não estão preparados para internação
nesse ambiente complexo e estranho. A UTIP é um setor destinado a pacientes
graves e, por isso, o imaginário social associa-o ao sentimento de medo,
sobretudo da morte, pois submete o indivíduo à falta de autonomia sobre o corpo,
ou seja, à perda do controle de si próprio. Para o paciente, há pouco controle e
influência no ambiente, considerando sua falta de privacidade e dependência, a
monotonia, a dificuldade para se orientar, a exposição ao acompanhamento por
monitores, o tratamento e as interrupções frequentes do sono. A criança enfrenta
problemas como longos períodos de hospitalização, reinternações frequentes,
terapêutica agressiva com sérios efeitos indesejáveis advindos do próprio
tratamento, dificuldades pela separação dos membros da família durante as
internações, interrupção das atividades diárias, limitações na compreensão do
diagnóstico, angústia, dor, sofrimento e o medo constante da possibilidade de
morte4. No câncer pediátrico, observa-se uma predominância dos casos de
leucemia, que pode chegar a 45% de todos os casos de tumores infantis, seguido
de linfomas, com 25%. E tratando-se dos tumores considerados sólidos, os
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tumores do Sistema Nervoso Central (SNC) são os mais incidentes e podem
atingir a taxa de 22% de todas as neoplasias da infância, acometendo
principalmente a faixa etária entre 4 e 9 anos de idade. A questão do tratamento
do câncer na infância remete a uma reflexão em relação à questão do
desenvolvimento infantil, já que o tratamento do câncer envolve um conjunto de
fatores que exercerão influências na vida da criança. O tratamento do câncer
pode ser feito através de cirurgia, RT, QT ou TMO. O câncer na criança, mais
intensamente do que no adulto, determina expressões de pena e pesar, em razão
do medo e mitos da doença oncológica. Para as crianças menores, o câncer pode
estar relacionado a castigos por conduta inadequada. As privações do colo, do
aconchego dos pais nos procedimentos de intervenção podem causar grandes
períodos de estresse para criança. O suporte emocional e a criatividade na arte
do cuidar devem ser valorizados, requerendo habilidade técnica e empática. A
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) vem permitindo aos
enfermeiros um cuidar científico e humanizado. Esse cuidar destina-se a uma
assistência qualitativamente adequada, que assume dimensão especial para o
paciente oncológico no estabelecimento ético das prioridades, no intuito de
considerar a individualidade, singularidade, estilo de vida, crenças e valores
culturais. O enfermeiro é o profissional mais habilitado e disponível para apoiar,
orientar o paciente e a família na vivência do processo de doença, tratamento e
reabilitação, afetando definitivamente a qualidade de vida futura. Conclusão: A
relação entre a equipe de enfermagem, terapia intensiva e a de oncologia pode
favorecer o melhor conhecimento dos eventos fisiopatológicos relacionados à
doença e ao tratamento da criança com câncer. Além de possibilitar diversas
resoluções de situações de enorme risco de vida. Ademais, os cuidados de
terapia intensiva na criança com câncer são essenciais para a sua melhoria
sobrevida delas, com descrições cada vez mais frequentes de cura da doença
oncológica.

DESCRITORES: Câncer; Enfermagem oncológica; Unidades de terapia intensiva
pediátrica.
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USO DE HEMODERIVADOS EM PEDIATRIA: REFLEXÕES PARA O
CUIDADO DE ENFERMAGEM
Pereira FGF1, Silva RB1, Caetano JÁ3.

INTRODUÇÃO: O crescimento dos conceitos e atualizações constantes na
hemoterapia apresenta na atualidade uma abordagem especializada direcionada
para as peculiaridades da transfusão de hemocomponentes em pediatria. Em um
curto período, uma ampla quantidade de pesquisas fundamentou a criação de
tecnologias para melhor conservação dos hemocomponentes e segurança do ato
transfusional. Neste cenário, é crucial um profissional com conhecimentos técnicos
científicos, para que a segurança do ato transfusional seja garantida e reduzidas as
possibilidades de eventos adversos. Há considerações particulares da faixa etária
pediátrica ao se considerar a hemotransfusão. A imaturidade do sistema imunológico
traz preocupações quanto a incidência de reações como a doença enxerto versus
hospedeiro e os aditivos utilizados no processamento de hemoderivados podem ter
efeitos tóxicos para neonatos. Estudos têm demonstrado que o prognóstico médio
de sobrevida da população transfundida é de longo tempo. Considerações sobre
efeitos adversos tardios da hemotransfusão são de particular importância em
crianças. Desta forma, compreendendo as mudanças ao longo dos tempos e as
peculiaridades da população infantil no aspecto da hemotransfusão, torna-se
necessário discutir e atualizar os profissionais de enfermagem sobre os aspectos
mais relevantes da transfusão sanguínea no contexto do cuidado seguro.
OBJETIVO: Descrever as normas atuais relacionadas à hemotransfusão em
pediatria com ênfase na assistência de enfermagem a partir de uma revisão
narrativa. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de revisão narrativa da literatura
que buscou descrever as atualidades na hemotransfusão em pediatria. Esse tipo de
estudo é útil para compilar informações de interesse de um grupo de especialistas
para posterior divulgação na comunidade científica. Foi realizado no período de
junho a agosto de 2011, através de uma busca minuciosa na literatura sobre a
temática nas bases de dados LILACS, BDENF e CINHAL, bem como nos principais
1
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livros-texto brasileiros na área de pediatria e hemoterapia. A seleção das fontes do
estudo se baseou nos seguintes critérios: textos publicados nos últimos cinco anos,
nos idiomas português, inglês ou espanhol e que abordassem a assistência de
enfermagem na hemotransfusão em pediatria. Foram consideradas relevantes as
opiniões

de

especialistas

publicadas

em

guidelines.

A

análise

ocorreu

posteriormente a uma exaustiva leitura do material selecionado, e se processou com
apoio na literatura concernente às tendências e prioridades da pesquisa em
enfermagem pediátrica e hemoterapia, bem como de reflexões e críticas dos autores
e foi apresentada de forma discursiva. RESULTADOS: Há evidências de que a
transfusão de concentrado de hemácias aumenta o uso de recursos médicos
(ventilação mecânica, oxigênio, drogas vasoativas, dias de internação) em crianças
criticamente doentes e defende que esta potencial morbidade deve ser considerada
na decisão de transfundir um doente. Também há evidências na literatura de que as
transfusões sanguíneas estão associadas a maior permanência no hospital e maior
mortalidade, especialmente em pacientes que recebem mais de 2 hemotransfusões.
Um estudo observacional demonstra que o número de transfusões de hemácias está
associado de forma independente a maior tempo de internação em UTI e maior
mortalidade. As crianças são especialmente vulneráveis a alguns efeitos adversos
das hemotransfusões. No período neonatal, por exemplo, o sistema imune imaturo
leva a uma maior susceptibilidade a infecções, como a citomegalovirose. A
imaturidade do sistema imunológico neonatal também pode aumentar o risco de
doença enxerto versus hospedeiro. Pacientes pediátricos, por sua menor massa
corpórea, são mais suscetíveis a potenciais efeitos tóxicos dos aditivos utilizados
para conservação dos hemocomponentes. Finalmente, as crianças que recebem
hemotransfusão têm em média uma sobrevida mais longa do que a média dos
pacientes, de forma que uma infecção adquirida trará maior repercussão em seu
curso de vida. Acerca dos cuidados de enfermagem pode-se destacar: de antemão a
informação acerca do peso da criança é crucial para uma prescrição eficaz do
volume a ser transfundido. Para crianças estáveis as hemácias devem ser
administradas em unidades individualmente, observando que previamente a
instalação de uma nova unidade o nível de hemoglobina deve ser mensurado
transcorridos 30 minutos do término da última unidade. O tempo ideal que o
concentrado de hemácias deve ser infundido é de quatro horas após liberação pela
agência transfusional. È inapropriado misturar medicações ou quaisquer substâncias
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à unidade ou administra-las pela mesma via da transfusão. O ringer com lactato e o
cálcio apresentam elevada interação com o sangue transfundido podendo ocasionar
coagulação. É totalmente indicada a prova cruzada prévia a transfusão, exceto em
elevado risco iminente de morte da criança ou do recém-nascido. Deve-se proceder
ao aquecimento das unidades de sangue antes da administração a uma temperatura
de aproximadamente 37ºC, principalmente nas crianças com menos de dez quilos
ou quando a quantidade de hemácias utilizadas for superior a vinte ou trinta por
cento do volume de sangue total. Porém ressalta-se que na literatura há uma
recomendação baseada em evidências que o aquecimento não deve ser realizado
em forno micro-ondas pela elevada possibilidade de hemólise em massa. Todas as
bolsas de sangue devem ser filtradas antes da administração. É recomendado que
sejam aferidos os sinais vitais antes do início da transfusão, cerca de dez a quinze
minutos do início, a seguir a cada trinta minutos, posteriormente ao término e nos
trinta minutos consecutivos. Além do sangue total ou hemácias, outros componentes
também requerem cuidados específicos, tais como as plaquetas, albumina e plasma.
Em relação às plaquetas, o tempo limite de infusão é de uma hora, e é obrigatória a
aplicação da vacina anti-D aos pacientes Rh negativos quando receberem doação
de uma pessoa Rh positiva. São escassos os estudos que mostram alguma
intervenção de enfermagem na administração da albumina de forma transfusional,
porém recomenda-se que a infusão seja rápida e que a concentração máxima seja
de 5%. Com relação ao armazenamento dos hemocomponentes no posto de
enfermagem preconiza-se que hemácias e plasma sejam acondicionados em
geladeira a uma temperatura de 2ºC a 6ºC ou em caixa térmica por no máximo
quatro horas. Para plaquetas e crioprecipitado o uso deverá ser imediato.
CONCLUSÃO: Conclui-se que é de importância vital que todo o conhecimento
adquirido sobre a hemotransfusão e suas peculiaridades em pediatria, assim como
seus riscos e benefícios, sejam divulgados de forma ampla e aplicados na prática
clínica assistencial evitando desta forma complicações imediatas e tardias, e
garantindo uma prática isenta de erros.
REFERÊNCIAS:
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procedimentos hemoterápicos, incluindo a coleta, o processamento, a testagem, o
armazenamento, o transporte, o controle de qualidade e o uso humano de sangue, e
seus componentes, obtidos do sangue venoso, do cordão umbilical, da placenta e da
medula óssea. Brasília: Ministério da Saúde; 2004.

Brasil. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 306/2006.
Normatiza a atuação do Enfermeiro em Hemoterapia. Rio de Janeiro: Conselho
Federal de Enfermagem; 2006.
DESCRITORES: hemoterapia; enfermagem; pediatria.
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USO DO BRINCAR E DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO EM
UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA: RELATO DE DOIS
CASOS
Autores
Brito ALO ; Lemos ICS; Félix VC; Silva KVLG ; Oliveira JD
Resumo
A criança hospitalizada vivencia experiências dolorosas e desagradáveis, em
ambiente estranho e, muitas vezes, agressivo, geralmente, repercute no seu
desenvolvimento psicossocial e intelectual, caracterizando uma situação de
crise1. Com a finalidade de reduzir os efeitos negativos experimentados pela
hospitalização, buscam-se recursos facilitadores para a adaptação da criança às
rotinas e procedimentos hospitalares, potencializando, inclusive, os seus
mecanismos de enfrentamento e aceitação particularmente no cuidado realizado
pelo enfermeiro pediatra ou não. Nesse sentido, estudos apontam os benefícios
oriundos do brincar, da brincadeira e do brinquedo terapêutico (BT) no âmbito
hospitalar (RIBEIRO, ALMEIDA E BORBA, 2008; MARTINS, RIBEIRO, BORBA E
SILVA, 2001). Dessa forma, o presente estudo é descritivo e preocupa-se em
relatar as experiências vivenciadas por um grupo de graduandos e graduandas
em Enfermagem da Universidade Regional do Cariri (URCA), do Projeto de
Extensão: O Brincar, a Brincadeira e o Brinquedo Terapêutico em Unidade de
Internação Pediátrica. Durante nossa visita à unidade de internação pediátrica, no
ano de 2011, encontramos W, apresentando linfonoadomegalia cervical dolorosa.
Em uso de Ibuprofeno; Ceftriaxona; Oxacilina e Dipirona. Segundo a
acompanhante, a genitora L., a criança estava bastante ansiosa durante os
procedimentos e extremamente sensibilizada, chorando facilmente e não sem
colaborar durante a administração de medicamentos. Indagamos de W. se ele
desejaria brincar, tendo prontamente aceitado, embora tímido, iniciamos uma
sessão de BT, com o consentimento de L. Durante a sessão, que durou
aproximadamente 40 minutos, W. mostrou-se participativo e atencioso. Ele
escolheu dois bonecos e deu a eles o nome de João e Silvino (referência ao seu
tio-avô). Contamos a estória de uma enfermeira e de um médico que precisaram
cuidar de dois pacientes, um deles estava com uma gripe forte e o outro precisava
fazer um curativo (sugestão de W., porque ele queria muito ver como se realizava
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um curativo). W. nos contou sobre outras vezes em que precisou de serviços
médicos, interrompendo a estória em vários momentos, pois associava
constantemente o personagem “João” às suas próprias experiências. Ele dizia
repetidamente: “Eu quero ser Doutor, para cuidar das pessoas; é bom”.
Percebemos que L. participou ativamente da sessão, ficou ao lado de W. e
mostrou-se intensamente comunicativa e carinhosa com a criança, tratando-a
com carinho. W., por sua vez, participava dos procedimentos realizados e sorria
bastante, animando-se com a estória. Dizíamos para ele: “W., agora finge que
você é o enfermeiro, conversa com o “João”, para ele não ficar com tanto medo, o
que você diria para ele?” W. falou: “Que não vai doer”. Então perguntamos: “Mas
será que não dói mesmo, W.?”, ele disse: “Dói um pouquinho, mas é pra ele ficar
bom.” L. disse que W. teve um contato anterior com outros voluntários do projeto,
mas ele foi transferido de Enfermaria, e, segundo genitora, “ficou com medo de
não ser encontrado”. L. falou: “Ele amanheceu o dia, pegou uma cadeira e foi
para o outro quarto, ficou na porta [...] com medo delas – as outras voluntárias –
não encontrarem ele”. Durante a administração do medicamento, W. não chorou,
mas, apresentou um episódio de êmese e ansiedade devido o procedimento.
Quando disse que talvez não nos encontrássemos no sábado e que
provavelmente ele receberia alta médica em breve, W. falou: “Mãe, eu queria ficar
mais uns oito dias aqui, eu vou ficar né?”. Na visita posterior que realizamos, após
a aplicação da sessão de BT, L. relatou, a respeito de W.: “Tá muito bem, não tá
mais nervoso.” W. tinha feito diversos desenhos para nos mostrar e fixado alguns
na parede com pedaços de esparadrapo. Ajudamos W. a colocar os outros
desenhos próximos do leito. Perguntei a ele: “Você vai me dar um desenho?” W.
disse: “Aham, tudim”. Escolhi dois desenhos. Acompanhamos, ainda no mesmo
dia, a administração de medicação em W. que mostrou-se, dessa vez, bastante
tranqüilo, sem esboçar qualquer ansiedade, conversava animadamente com a
técnica de enfermagem da unidade, enquanto apoiava o outro braço na mesa de
medicamentos, com a mão no queixo, despreocupadamente. No fim da visita,
aplicamos com W. uma escala de humor, ele assinalou um rosto alegre.
Indagamos dele qual seria o motivo da alegria, W. disse: “Porque vocês estão
aqui”. O seguindo caso, trata-se de S. com diagnóstico de pneumonia complicada
com derrame pleural, sendo necessária a inserção de dreno torácico. S. estava
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em uso de Ceftriaxona (IV); Oxacilina (IV), Dipirona (IV) e Sulfato Ferroso. Foi-nos
repassado que S. não suportava sequer a presença de outras pessoas, com
exceção da genitora, C., e que chorava ao mínimo contato e aproximação com os
membros da equipe de saúde e visitantes. Tendo em vista o difícil acesso à
criança, por sua notável labilidade e ansiedade, discutimos seriamente como
seriam as estratégias para uma aproximação com S., e quais as melhores
técnicas a ser utilizadas para tornar o nosso contato proveitoso e benéfico para a
assistência dessa criança. Reunimos os brinquedos e decidimos tentar realizar
uma sessão de BT com S., e, caso a criança demonstrasse irritabilidade ou
resistência, interromperíamos a sessão. S. estava visivelmente ansiosa, com os
olhos bem vívidos, levava constantemente a mão à boca e chorava, ela estava
com dificuldade para mobilizar-se no leito e expressivamente frustrada, irritadiça.
A genitora, C., inicialmente não nos recebeu bem, demonstrava severo cansaço e
indisposição para falar conosco. Esclarecemos à C. os benefícios encontrados
com o uso das sessões de BT com outras crianças da unidade e que nos
aproximaríamos de S. com profunda cautela, respeitando seus sentimentos,
vontades e anseios. C. concordou, portanto, com a aplicação da sessão de BT.
Inicialmente, S. não aceitou aproximação com a nossa equipe, porém ao ser
apresentada aos brinquedos, escolheu imediatamente uma bonequinha e a
deixou bem próxima, abraçando-a calorosamente e colocando-a por abaixo do
braço, enquanto a acalentava. Mostramos então à S. o material de uso hospitalar,
mas S. começou a chorar quando tentamos encenar alguns procedimentos a que
ela estava sendo submetida e não queria mais escutar a estória. Resolvemos,
portanto, apenas brincar com S. Embora só pudesse ficar deitada, ela observava
os brinquedos atenta e ouvia a condução da nova estória que contávamos. Ela
sorriu quando viu a mamadeira da boneca. Posteriormente, S. tocou a seringa
(sem agulha), e a manuseou, divertindo-se com o instrumento, encenando
cuidados com a boneca. Entretanto, ela demonstrou mais interesse pelos objetos
do cotidiano, a saber: espelhos, mamadeiras e escovas de cabelo. A mãe
mostrou-se atenta e depois nos agradeceu pelo trabalho que realizamos. Na visita
seguinte, encontramos S. no leito, sem o dreno torácico, sentada, enquanto C.
penteava os cabelos. Embora estivéssemos de branco, S. sorriu para nós,
enquanto apontava em nossa direção. A genitora contou-nos o estado da filha e
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permitiu nossa aproximação sem demonstrar resistência. S. despediu-se de nós
com um beijo. Foi gratificante observar o comportamento de S. para com o nosso
grupo e é relevante mencionar que a equipe de saúde da unidade ainda relatava
dificuldades para realizar a assistência de S. Mais significativo, porém, foi
perceber a aproximação que W. manifestou com o nosso grupo, até mesmo
fazendo desenhos com o intuito de presentear-nos. Essa aproximação pareceunos estender-se a toda a equipe de saúde responsável pelos seus cuidados
diretos, se antes W. os recebia temeroso, agora manifestava profunda empatia,
até mesmo comentando episódios de sua vida com os profissionais, que passou a
considerar “amigos”. Portanto, W. não os via mais como uma ameaça, mas como
pessoas que se preocupavam com seu estado de saúde. Com S. por sua vez,
não foi possível aplicar uma sessão de BT, então procuramos conduzir a
brincadeira

contando

estórias

que

contemplassem

também

as

rotinas

hospitalares. Entretanto, a criança parece não ter demonstrado nenhuma redução
de ansiedade no que diz respeito aos procedimentos realizados. Todavia, S.,
apesar de sua condição patológica e do extremo desconforto causado pelo dreno
torácico, expressou o desejo de brincar com o nosso grupo, mesmo apresentando
os

movimentos

consideravelmente

limitados.

De

fato,

nos

dois

casos

apresentados foi possível apontarmos benefícios imediatos com o uso do BT e da
brincadeira em uma unidade de internação pediátrica. Percebe-se que o uso do
lúdico e da brincadeira produzem resultados satisfatórios no contexto da
assistência de enfermagem à criança hospitalizada. REFERÊNCIA Sadala, MLA,
Antônio ALO. Interagindo com a criança hospitalizada: utilização de técnicas e de
medidas terapêuticas. Rev. Latino-am.enfermagem - Ribeirão Preto - v. 3 - n. 2 p. 93-106 - julho 1995 Maia EBS, Ribeiro CA, Borba RIH. Brinquedo Terapêutico:
benefícios vivenciados na prática assistencial por enfermeiras na prática
assistencial à criança e família. Ver. Gaúcha Enferm. Porto Alegre (RS) 2008 mar;
29 (1): 39-46. Ribeiro CA, Almeida FA, Borba RIH. A criança e o brinquedo no
hospital. In: Almeida FA, Sabatés AL. (org). Enfermagem pediátrica: a criança, o
adolescente e sua família no hospital. Barueri-SP: Manole, 2008. P. 65-77. Cap.
8. Furtado MCC, Lima MRA. Brincar no hospital: subsídios para o cuidado de
enfermagem. Rev. Esc. Enf. USP, v. 33, n. 4, p. 364-9, dez. 1999.
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UNIDADE DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA: UM ESTUDO DE CASO
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A hospitalização é uma experiência estressante que envolve profunda adaptação
da criança às várias mudanças que acontecem no seu cotidiano 1. Há algum
tempo, pesquisadores buscam elucidar as questões relativas às necessidades
esboçadas pelas crianças durante o processo de hospitalização, suas
repercussões para o crescimento e desenvolvimento das crianças e, sobretudo,
das ferramentas que podem ser utilizadas pela equipe de profissionais de saúde
para reduzir os impactos negativos causados pela hospitalização nas crianças.
Sabe-se hoje que a presença dos familiares, a disponibilidade afetiva dos
trabalhadores de saúde e as atividades recreacionais tornam a assistência em
saúde a essas crianças mais efetiva e a hospitalização menos traumática. No que
tange às atividades recreacionais, o brincar, a brincadeira e o brinquedo
terapêutico, na assistência à criança hospitalizada, emergem como instrumentos
eficazes a serem utilizados nas unidades de internação pediátrica já tendo sido
alvo de pesquisas recentes e resultados satisfatórios 2, principalmente no que diz
respeito à redução da ansiedade da criança frente procedimentos dolorosos,
aproximação com a equipe de profissionais de saúde e compreensão do infante
1. Graduandas do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri;
Bolsistas do PET (Programa de Educação Tutorial). Membros do Grupo de
Pesquisa Enfermagem; Saúde e Sociedade (GRUPESS).
2. Graduanda do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri; Bolsista
da PROEX (Pró-Reitoria de Extensão). Membro do Grupo de Pesquisa
Enfermagem; Saúde e Sociedade (GRUPESS).
3. Professor Adjunto da Universidade Regional do Cariri (URCA); Mestre em
Cuidados Clínicos pela Universidade Estadual do Ceará (UECE); Pesquisador do
Grupo de Pesquisa Enfermagem; Saúde e Sociedade (GRUPESS).
4. Doutora pela Universidade Federal do Ceará (UFC); Professora adjunta do
departamento de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri(URCA).
Coordenadora do Grupo de Pesquisa Enfermagem; Saúde e Sociedade
(GRUPESS).
Eixo Temático: Humanização no cuidado ao recém-nascido, criança, adolescente e
família.
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acerca das rotinas hospitalares e técnicas a que serão submetidos, estimulando,
portanto, sua colaboração. Define-se brinquedo terapêutico (BT) como a utilização
de uma brincadeira estruturada, que simula situações hospitalares, obedecendo
aos princípios de ludoterapia, porém com um tema mais dirigido, onde a criança
receberá explicações sobre os procedimentos a que deve ser submetida e,
descarregará sua tensão após os procedimentos, visualizando as situações e
manuseando os instrumentos e suas imitações3. Existem três tipos de Brinquedo
Terapêutico, quanto ao seu objetivo: o dramático, onde ocorre uma encenação
acerca de determinado procedimento ou rotina hospitalar; o instrucional, que
prepara a criança para procedimentos e o capacitador, que tem por objetivo
potencializar o uso das funções fisiológicas pela criança4. Tendo em vista os
benefícios do uso do BT com crianças hospitalizadas, o presente estudo de caso
tem por objetivo reportar os resultados alcançados com o uso do BT instrucional
em uma unidade de internação pediátrica, salientando, portanto, seu valor prático
para a equipe de enfermagem, crianças e familiares. As sessões de BT
instrucional foram desenvolvidas com J.H, 4 anos, residente no município do
Crato, Ceará,

em 17DIH, com Leishmaniose Visceral, em uso de glucantime e

antibioticoterapia. Ao exame, mostrava-se extremamente “irritado, choroso e
pouco cooperativo ao tomar a medicação” (sic). Genitora, F.S, gestante,
mostrava-se pouco comunicativa e com dificuldades em compreender as rotinas
hospitalares e o quadro clínico do filho. Repassamos informações sobre a
patologia e efeitos adversos oriundos da medicação. Todavia, F.S estava ansiosa
e repetia por diversas vezes o desejo de retornar para sua residência. Embora
não demonstrasse resistência à aplicação do brinquedo terapêutico com J.H, a
genitora não acreditava que esse instrumento de intervenção seria útil no caso de
seu filho, esboçando descrença, apatia e revelando que o filho “dava muito
trabalho para tomar injeção”. Todavia, com o consentimento materno e
consultando J.H, iniciamos uma sessão de BT voltado ao preparo da criança préescolar para punção venosa, seguindo os apssos de um estudo já validade e
aplicado clinicamente junto a crianças hospitalizadas brasileiras 3. Escolhendo
seu próprio leito para realização da sessão, J.H foi bastante participativo,
manuseava os bonecos que apresentávamos e atribuía nomes as personagens e
aos materiais hospitalares, escutando atentamente a estória que contávamos a
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ele, sorrindo por diversas vezes, e dispensando rigorosa atenção ao
procedimento de punção venosa dramatizado durante a encenação. Observou-se
a identificação de J.H com a personagem e a empatia que ele desenvolveu pelo
boneco que o representava. Durante o procedimento, J.H brincava com materiais
de pintura, enquanto a técnica de enfermagem administrava a medicação, ao que
recebeu elogiosporém, não houve o estímulo semelhante por parte da mãe. No
segundo momento da sessão, após o procedimento, entregamos os bonecos e o
material para J.H, dessa vez, ele conduziria a estória. J.H realizou diversos
procedimentos nos bonecos, reproduzindo fidedignamente a punção que fora
dramatizada para ele, além de se caracterizar como profissional da saúde, com
máscara e luvas. Após três dias, J.H apresentava-se mais colaborativo e
tranqüilo, segundo relato das profissionais de saúde da unidade. Genitora, F.S,
disse ter notado o filho menos ansioso e que ele não chorava durante os
procedimentos, permitindo a administração de medicamentos sem resistência,
“ele não tá mais dando trabalho!”, exclamou. F.S ainda mencionou que a criança
mostrava-se ansiosa, mas era para encontrar novamente as enfermeiras que
brincaram com ele (no caso, as alunas de Enfermagem). A comunicação foi
estabelecida sem maiores dificuldades com F.S, sendo fornecidas informações
espontaneamente em diversos momentos durante a conversa. Antes de iniciar a
próxima sessão de BT, com o objetivo de estreitar mais efetivamente os laços
com J.H, realizamos uma atividade de pintura, pois, segundo relatado pela
genitora, na visita anterior, o pré-escolar apreciava atividades dessa natureza.
Pedimos, então, para J.H desenhar o que ele “queria ser quando crescer”, ele
falou: “Eu quero ser doutor para dar injeção no povo [...] porque dão injeção em
mim [...] gosto de dar injeção.” Durante essa sessão de BT, J.H realizou punção
venosa e curativo. Ao manusear os brinquedos, usou bastante a seringa e relatou
que o que menos gostava no hospital era de ser “furado” e o que mais gostava
era do lanche.. Ele aplicou diversas injeções nos bonecos, em especial, na
boneca que representava a “Doutora” e a enfaixou completamente. A boneca que
representava a Enfermeira era utilizada para ir o leito dos outros bonequinhos. Eu
perguntei: J.H, a Enfermeira não adoece, não? Ele respondeu: “Não, ela só cuida
dos outros.” Durante essa sessão, a genitora ficou próxima ao leito do filho. O
quadro clínico de J.H evoluiu satisfatoriamente, recebendo alta hospitalar no dia
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28 de maio de 2011. Notou-se, assim, nítida redução de ansiedade em J.H com
respeito ao procedimento de punção venosa, uma maior aproximação com a
equipe de enfermagem, uma vez tendo sido esclarecida, durante as sessões de
BT e apresentação das personagens da estória, a função do enfermeiro e as
necessidades dos cuidados de enfermagem, entre eles, a administração correta
de medicamentos, que faz parte do processo de reabilitação. Percebeu-se ainda
maior estímulo materno durante sessão e aproximação de familiar e equipe de
saúde, além de uma maior compreensão do quadro patológico do filho por parte
de F.S. Além desses resultados, foi perceptível que tanto J.H, como F.S, genitora
e acompanhante em tempo integral, passaram a colaborar mais efetivamente com
a equipe de saúde. Portanto, diante dos resultados apresentados, foi possível
constatar a efetividade do uso do BT em unidade de internação pediátrica, no
caso que hora se apresenta. O uso do BT instrucional possibilitou a criança
expressar seus sentimentos frente à hospitalização e os procedimentos
dolorosos, reduzindo de forma significativa sua ansiedade e otimizando a
colaboração do infante com a equipe de enfermagem, responsável direta pela
administração de medicamentos. Esclareceu-se, ainda, a função do enfermeiro e
dos técnicos de enfermagem, auxiliando a criança a dissociar a imagem do
profissional de enfermagem com a dor e o sofrimento, desconstruindo, portanto,
conceitos errôneos. Além disso, a eficácia do BT possibilitou maior aproximação
do familiar e equipe de enfermagem, além de reduzir o estresse experimentado
pelo acompanhante durante a administração de medicamento. De fato,
corroborando com autores da área5 acreditamos que: “[...] a promoção do brincar
tem se mostrado uma ferramenta eficaz que favorece a integralidade da atenção,
a aceitação do tratamento, o estabelecimento de canais que facilitam a
comunicação entre criança, profissional e acompanhante [...] e a (re) significação
do processo de adoecimento e hospitalização por parte da criança e sua família.
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UTILIZAÇÃO DO BRINQUEDO TERAPÊUTICO NA ASSISTÊNCIA À
CRIANÇA DIABÉTICA NA UTI PEDIÁTRICA: ESTUDO DE CASO
Passos FL1, Chagas FP2, Jesus R3.

Introdução: O diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune caracterizada
pela perda progressiva das células beta-pancreáticas que irá culminar com a
interrupção da produção de insulina e consequentemente desequilíbrio metabólico
grave. O aparecimento da doença ocorre abruptamente na idade escolar e na
puberdade. A convivência com a doença crônica demanda uma adaptação da
criança e de seus familiares, porém o momento do diagnóstico causa ansiedade e
medo, principalmente quando há necessidade de hospitalização em unidade de
terapia intensiva. A hospitalização causa transtornos em todas as fases da vida,
principalmente na infância, onde a criança se encontra em um ambiente estranho,
na

presença

de

pessoas

desconhecidas

que

freqüentemente

realizam

procedimentos que lhe causam desconforto. Essa experiência pode deixar a
criança ansiosa e insegura principalmente quando ela não está preparada para a
internação. É imprescindível uma assistência mais humanizada, através da
explicação dos motivos de sua hospitalização, o preparo para os procedimentos a
que será submetida e como instrumento facilitador temos o brinquedo. O direito
de brincar deve ser preservado mesmo quando se está no hospital, pois assim,
como as necessidades do seu desenvolvimento, a necessidade de brincar não
pára quando a criança é hospitalizada, e ao reconhecer essa necessidade a
equipe deve propiciar meios para a sua realização e incorporá-la de forma
sistemática na assistência prestada. A brincadeira é um recurso valioso para a
enfermagem, pois através deste a criança pode revelar suas necessidades e
sentimentos e assim a equipe pode ajudá-la a compreender as situações e os

1 Enfermeira do Hospital Universitário da USP. Especialista em Cuidados Intensivos e Emergenciais em Pediatria e
Neonatologia.
2 Enfermeira do Hospital Universitário da USP. Especialista em Insuficiência Respiratória e Cardiopulmonar em UTI.
3 Enfermeira do Hospital Universitário da USP. Especialista em Enfermagem Pediátrica e Enfermagem em Cuidados
Intensivos e Emergenciais em Pediatria e Neonatologia.
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procedimentos pelos quais passará, favorecendo tranqüilidade, segurança e
aceitação do tratamento, além de estabelecer vínculo de confiança com o
profissional. Existem dois tipos de brinquedo, o normativo e o terapêutico. O
primeiro constitui em atividades que não precisam alcançar um objetivo, e o
segundo trata-se de um brinquedo estruturado para a criança aliviar a ansiedade
causada por experiências atípicas à sua idade, que costumam ser ameaçadoras e
requerem mais do que recreação para resolver a angustia associada, necessita
de um profissional habilitado que direciona a brincadeira, e esta deve ser utilizada
sempre que a criança tiver dificuldade em compreender ou lidar com a
experiência difícil, ou necessitar ser preparada para procedimentos invasivos e
dolorosos. O brinquedo terapêutico (BT) pode ser classificado em dramático,
capacitador de funções fisiológicas e instrucional. O brinquedo dramático é aquele
no qual as crianças utilizam bonecos e materiais hospitalares que lhes permite a
exteriorização de seus sentimentos, podendo reviver situações desagradáveis e
dominá-las facilitando a aceitação; permite ainda que a enfermagem possa
identificar

o

que

está

afligindo

as

crianças,

para

poderem

intervir

terapeuticamente e facilitar a comunicação entre criança e a equipe. O brinquedo
capacitador de funções fisiológicas habilita o paciente para o autocuidado. O
instrucional é utilizado para preparar e informar a criança dos procedimentos
terapêuticos a que será submetida. O brinquedo terapêutico é uma ferramenta
fundamental aos profissionais da área da saúde que trabalham em unidades
pediátricas, pois propicia maior aceitação e cooperação da criança frente à
hospitalização. Objetivos: Aplicar o brinquedo terapêutico na assistência de uma
paciente com diabetes mellitus tipo 1 e avaliar seu comportamento após o uso do
brinquedo. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, realizado em uma
unidade de terapia intensiva pediátrica (UTI PED) de um hospital de ensino de
São Paulo, em que o sujeito foi uma criança de 6 anos de idade, do sexo
feminino, internada há 2 dias, com o histórico de perda de peso (1,5 kg), poliúria e
polidpsia há 15 dias, glicemia capilar high, desidratada e com hálito cetônico,
diagnosticado como cetoacidose, decorrente de diabete mellitus tipo 1. Esta era
sua primeira internação, e nesses 2 dias a criança mostrou-se muito chorosa,
irritada e com medo de toda a equipe. Considerando a sua internação na UTI
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PED e a cronicidade de sua doença, que exige a realização de procedimentos
invasivos rotineiramente, além da mudança de hábitos alimentares e a reação da
criança, decidimos aplicar o brinquedo terapêutico. Solicitamos autorização verbal
da pessoa responsável que acompanhava a criança (mãe), explicando lhe a
estratégia a ser utilizada e seus objetivos. O material utilizado para a sessão de
BT estava

acondicionado

em uma

bolsa

contendo

bonecas

de pano

representando sua família (mãe, pai, duas crianças), boneca de pano
representando enfermeira e médico, brinquedos de utensílios domésticos e
materiais hospitalares (estetoscópio, seringa, agulha de insulina, kit dextro,
algodão, garrote, manguito de aferição de pressão arterial, termômetro). Estes
brinquedos foram oferecidos à criança após lhe explicar que depois de 30 minutos
eles seriam recolhidos e guardados. Então a enfermeira pediátrica observou suas
reações. Resultados: Ao dispor todos os brinquedos em seu leito, a criança
demonstrou interesse em organizá-los, separando-os conforme seu grupo de
classificação (bonecos, utensílios domésticos e hospitalares), por várias vezes
indagou se poderia brincar com os utensílios hospitalares. Então pegou um dos
bonecos (enfermeiro) e disse que aquele era o médico, disse que sempre “brinca
de médico e quando crescer quer ser médica”, ao pegar outro boneco, diz que ele
está com “dor de barriga”, e vai “cuidar dele”, neste momento pega outro boneco
e diz que ele tem pressão alta e coloca o manguito em seu braço e depois o
termômetro, após diz que precisa medicá-lo e simula administrar uma medicação
endovenosa usando a seringa e a agulha, neste momento diz: “ele esta
chorando... porque dói”, e explica a necessidade da medicação “você precisa
tomar o remédio para melhorar”, após diz “ele melhorou e voltou para casa”. Em
seguida pega outra boneca, e após verificar sua pressão e temperatura, pega o kit
de dextro fazendo uma picada no dedo e diz: “ta alto, deu 200, vai precisar
insulina”, e faz a medicação na veia, após fazer 3 vezes o mesmo procedimento,
fala “deu normal, vou dar comida pra ele”. A partir de então, todos os “seus
pacientes”, fazem dextro, “ele nem escolheu o dedo”, fala após realizar no
boneco, antes do término da sessão, ao fazer o dextro no seu último “paciente”
diz: “vou fazer insulina no braço” e após enfatiza “ele não chorou”. Foi
interessante perceber que a criança dramatiza nos bonecos todas as experiências
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vivenciadas, nos últimos dois dias, de forma sequencial, desde a aferição dos
sinais vitais ao tratamento com a insulinoterapia subcutânea que antes da sessão
do BT, era o procedimento mais estressante para ela. Foi possível verificar o
quanto ela compreendia de sua doença (dextro= 200mg/dl correspondia a alto e
neste caso havia necessidade da medicação). A explicação dada quando era
medicada (para melhorar) e mesmo a expressão de seus sentimentos ao realizar
nos bonecos os procedimentos que mais a incomodava de forma até agressiva,
lhe servindo como “válvula de escape”. Ao termino da sessão de BT a criança
mostrou-se mais sorridente, interagindo e comunicando-se sem medo com a
equipe de saúde e colaborando na realização dos procedimentos, já que, 30
minutos após a BT realizou glicemia capilar e insulinoterapia sem chorar.
Conclusão: Observou-se neste estudo que a utilização do brinquedo terapêutico
é um valioso instrumento para a equipe de saúde, pois propicia a criança
hospitalizada maior segurança e conforto, permitindo-lhe a exteriorização de seus
sentimentos e necessidades. Além disso, percebe-se que ocorre uma melhor
compreensão em relação aos procedimentos a serem realizados, o que diminui o
estresse e a resistência da criança ao tratamento, tornando-a mais cooperativa e
principalmente favorecendo uma melhor interação entre a equipe de saúde e a
criança. Vale ressaltar que a assistência à criança no ambiente hospitalar, mesmo
em uma UTI, não corresponde apenas à tecnologia e aos conhecimentos
empregados, para a cura de sua patologia, mas também, aos cuidados como um
todo, reconhecendo e atendendo sua necessidade física e emocional. Assegurar
o direito de brincar mesmo durante a internação passa a visar não só a qualidade
como também a humanização da assistência prestada.
Referências:
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VACINAÇÃO

CONTRA

SARAMPO:

DAS

CAMPANHAS

PERMANENTES À NOTIFICAÇÃO DE NOVOS CASOS NO BRASIL

Campelo DS 1, Teixeira TPV 2; Barbosa MO 3; Almeida ALS 4; Mota EC 5

O Sarampo é uma doença infecto-contagiosa causada por vírus que representa
uma das maiores causas de morbidade em menores de 5 anos sobretudo em
crianças desnutridas, mesmo com óbitos conduzidos principalmente por
pneumonia; sua distribuição é sazonal, acomete todos os sexos, com risco maior
para crianças e a vacinação é o principal meio preventivo. Nas cidades em que as
campanhas não acontecem com frequência ou que a cobertura não alcança a
meta de 95% pode viver endemias a cada dois ou três anos em média, já os
países que conseguem alcançar a meta e por consequência possuem programas
com campanhas programadas, a incidência da doença é reduzida, com surtos
que acontecem entre cinco e sete anos. Assim, as campanhas que acontecem
com frequência tem demonstrado resultados positivos quanto ao surgimento de
casos suspeitos, assim como as notificações são abordadas frequentemente em
treinamentos realizados pelas secretarias estaduais com intenção de manter os
profissionais atentos e capacitados a notificar casos que podem ser compatíveis
com o sarampo, essa notificação deve ser feita por profissionais de instituições
públicas

e

privadas

que

consultam

pacientes

com

clínica

sugestiva,

historicamente o maior número de casos notificados foi em 1986 com 129942este
estudo tem por objetivo determinar a relação das campanhas permanentes e das
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notificações de casos novos ou suspeitos para o sucesso da vacinação contra o
sarampo; para este estudo foi realizado uma revisão de literaturas na qual foram
utilizados trabalhos indexados em revistas eletrônicas, artigos publicados em
revistas da área, livros, periódicos e portarias publicados entre 1999 e 2011,
foram selecionados conforme os critérios de inclusão e exclusão adotados, entre
os critérios de inclusão estão: trabalhos produzidos no período determinado, que
abordassem a temática a ser estudada, publicados de forma completa, assim
como foram excluídos da pesquisa publicações de período inferior ao prazo
estabelecido, aqueles que não abordassem a problemática, as produções com
conteúdo atualizados com portarias atuais e trabalhos incompletos. Nos sites de
revista eletrônica as buscas foram feitas conforme os seguintes descritores:
“Vacinação, Sarampo, Campanha de Vacinação”. O programa de vacinação tem
por objetivo manter a população com estado vacinal atualizado de forma que na
perspectiva futura diminua a notificação acompanhada de confirmação de novos
casos de Sarampo, no entanto o número de casos que seguiam índices
alarmantes nos anos 90, mantiveram-se em zero casos notificados até o ano de
2006, o que comprova de forma clara a eficácia das campanhas, porém, casos
suspeitos foram notificados e por conseguinte confirmados, mesmo com
programa de vacinação e campanhas realizadas a cada 4 anos. No entanto, no
Brasil casos suspeitos e notificados foram confirmados no ano de 2010, quando
até o dia 5 de outubro foram notificados 86 casos suspeito, com confirmação em
30, sendo todos eles no estado da Paraíba. A partir deste ponto a investigação é
iniciada, onde identifica-se a fonte de infecção. Estes números acabaram por
crescer até o mês de novembro chegando aos 135 casos suspeitos com
confirmação de 47 dos casos, isso só é possível devido ao acompanhamento
sistemáticos dos casos pelo programa determinado pelo Ministério da Saúde. O
Brasil a partir do ano de 1997 veio seguindo um quantitativo decrescente de
casos suspeitos e confirmados sendo: 53664 em 97, 2781 em 98, 908 em 99; 36
em 2000; 01 caso em 2001 e 2002; a partir de 2003, os casos confirmados
voltaram a crescer com exceção do ano de 2004 que não houve confirmação de
casos. No entanto, o Brasil não está pronto para manter vigilância permanente
para indivíduos que frequentas países em momento de surto ou que não tem o
Sarampo controlado, desta forma, os estados tornam-se vulneráveis à chegada
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de viajantes com sintomatologia que exigem a notificação e investigação para
consequente confirmação, assim como o programa de vacinação obrigatória para
as pessoas que visitarão estes países, o que provoca a saída e posterior retorno
destas pessoas já infectadas. Outro fator de grande relevância é o sucesso às
campanhas de vacinação que depende das iniciativas tomadas pelos profissionais
e o próprio calendário de vacinação que não inclui de forma claranas carteiras de
vacinação o imunológico contra sarampo.A busca ativa dos casos também deve
ser destacada A busca ativa tem como propósito identificar casos suspeitos
adicionais (notificados ou não).Ela deve ocorrer em duas situações em relação ao
sarampo: durante a investigação epidemiológicados casos suspeitos (domicílio,
vizinhos, escolas, creches, locais de trabalho, lazer, etc.), com o objetivode
identificar e proceder a investigação de casos similares no espaço geográfico
onde houvera suspeita; e nas unidades de saúde públicas e privadas (unidades
básicas, hospitais, laboratórios),com o objetivo de identificar casos não notificados
para proceder a investigação.A realização da busca ativa, por fazer parte de uma
atividade da vigilância ativa, deve ser realizadaem todas as unidades de saúde
(públicas e privadas) de forma rotineira, de forma sistemática Na situação em que
não ocorre de forma rotineira, a busca ativa deve ser realizada em unidadesde
saúde (públicas e privadas) onde não ocorrer a notificação de um caso suspeito
de sarampopor 8 semanas consecutivas.A atividade deve ser registrada no
formulário de busca ativa e enviada, mensalmente, à secretáriaestadual de saúde,
depois de consolidada e revisada pelos técnicos das secretarias municipaisde
saúde.Todos os casos suspeitos identificados durante a busca ativa devem ser
avaliados, investigado,além de realizadas as medidas de prevenção e controle,
caso não tenha ocorrido ainda e estes casos devem ser acompanhados até a
confirmação ou descarte do caso com a comprovação laboratorial.Assim, com
este estudo pretendemos colaborar com os profissionais da área de epidemiologia
e imunização sobre o real momento do Sarampo no Brasil e principalmente abrir
os olhos para os pontos falhos das campanhas, do processo de notificação,
acompanhamento e confirmação dos casos, para que se possa elaborar
estratégias para o novamente controlar o sarampo no nosso país, principalmente
através da manutenção da vigilância epidemiológica do sarampo, com vista a
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detecção precoce de casos oriundos de países do exterior como caso importado
ou relacionado com importação e da adoção de medidas de controle.

Descritores: Vacinação; Sarampo; Campanha de Vacina
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VACINAÇÃO PARA RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS: ESTUDO
BIBLIOGRÁFICO
Sousa, CRO¹
Nunes, LB²
Paz, MBP³
Leal,RN4
Gouveia, MTO5
O recém-nascido a termo apresenta diferenças imunológicas em relação ao
adulto e essas diferenças estão acentuadas no recém-nascido pré-termo.
(menores de 37 semanas de gestação), que muitas vezes desenvolvem
problemas no período neonatal, requerem internações prolongadas em unidades
de terapia intensiva e desenvolvem doença pulmonar crônica ou sequelas. Em
virtude desses problemas, por precaução nem sempre justificada, muitas crianças
ficam sem receber as vacinas necessárias e acabam expostas ao risco de
adoecer.

Por

desenvolvimento

outro

lado,

imunológico

o

pré-termo
que

apresenta

requerem

peculiaridades

observação

especial

do
e,

eventualmente, imunobiológicos especiais. O desafio está na tarefa de encontrar
o esquema ideal de imunização para os prematuros extremos, levando-se em
consideração as limitações naturais do seu sistema imunológico. Este estudo
objetiva

revisar na literatura a indicação, período ideal e reatogenicidade da

vacinação em recém nascidos pré-termo. É uma revisão de literatura a partir do
levantamento bibliográfico, no Banco de Dados BVS (Biblioteca Virtual de Saúde)
utilizando os descritores: “imunização, prematuro e vacina”. Estabeleceu-se como
recorte temporal o período de 2001 a 2011. Enquadraram-se nessas estratégias
37 artigos, sendo 3 nacionais. sendo então, estes selecionados e lidos. As
principais vacinas indicadas ao RN pré-termo são: Pneumococo - faz parte da
microbiota normal da nasofaringe, sendo causa freqüente de otite média aguda e

1 Discente

da Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí. Brasil.
da Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí. Brasil.
3 Discente da Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí. Brasil.
4 Discente da Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí. Brasil.
5 Enfermeira. Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente. Docente da Universidade Federal do Piauí. Rua Cel. Pedro
Basílio, 1173 Cond. Vila Verde Casa 17 Bairro Piçarreira. CEP 64056-500 Teresina – PI. Brasil. E-mail:
marcia06@gmail.com
2 Discente

2648

bacteremia. A maior incidência de doença pneumocócica ocorre nos primeiros
anos de vida e no idoso. Os prematuros particularmente apresentam risco
aumentado de desenvolvimento de infecções causadas pelo pneumococo,
responsável por quadros graves de meningite e pneumonias. A vacinação nesse
grupo de pacientes é fundamental. Atualmente, o CRIE oferece dois tipos de
vacinas pneumocócicas: Vacina polissacarídica 23-valente (Pn23) e Vacina
conjugada 7-valente (Pnc7).

A (Pn23) é indicada principalmente a pacientes

acima de 65 anos e a crianças acima de 2 anos de idade. A (Pnc7) é indicada a
pacientes menores de ano e por isso é a mais adequada aos prematuros, é uma
vacina de alta imunogenicidade, indutora de memória imunológica e de resposta
anamnéstica, o que possibilitou sua utilização em crianças a partir dos dois meses
de idade, faixa etária que a morbimortalidade da doença pneumocócica é muito
elevada. Contém além da proteína de conjugação CRM197, cloreto de sódio e
água. O adjuvante utilizado é o fosfato de alumínio, não contêm conservantes e é
apresentada em frascos com doses individuais. A conservação deve ser entre +2
e +8°C e o prazo de validade indicado deve ser rigo rosamente respeitado. É
aplicada por via intramuscular profunda, no vasto lateral da coxa, na dose de 0,5
ml. O esquema vacinal é composto por três doses aos 2, 4, e 6 meses e um
reforço com 12 a 15 meses de idade. Efeitos locais: rubor, enduração, dor e
reações sistêmicas (irritabilidade, sonolência e choro excessivo). Salk–pólio vacina inativada, injetável (não impede a circulação do vírus selvagem por via
intestinal) e com potência aumentada, é eficaz e segura. Trata-se de vacina
trivalente, que contém poliovírusdos tipos 1, 2 e 3 obtidos em cultura celular e
inativados por formaldeído. Pode conter traços de estreptomicina, neomicina, e 2fenoxietanol como conservante. É apresentada sob a forma de solução injetável,
em doses individuais ou frascos multidoses e deve ser conservada entre +2 e
+8ºC. Aplicada por via intramuscular em dose de 0,5mL. A via subcutânea pode
ser usada em situações especiais. O prazo de validade deve ser rigorosamente
respeitado.O esquema vacinal é composto por três doses com intervalo de 60
dias, intervalo mínimo de 30 dias, a partir dos dois meses de idade. O primeiro
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reforço é seis meses a um ano depois da primeira dose, o segundo reforço de três
a cinco anos depois do primeiro. A vacina produz eventos locais: eritema discreto
no local da aplicação, reações sistêmicas (febre moderada, anafilaxia é rara).
Hepatite B - A infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) acomete entre 350 e 500
milhões de pessoas em todo o mundo. As manifestações clínicas variam de
1

infecção ina2parente com cura sem sequelas a cirrose e câncer hepáticos. A

transmissão do VHB ocorre: de mãe para filho ao nascimento, por via sexual,
através de ferimentos cutâneos; por compartilhamento de seringas e agulhas
entre usuários de drogas; por transfusão de sangue ou hemoderivados; em
acidentes com material biológico. A transmissão de mãe para filho ocorre em
cerca de 90% dos casos em que a gestante é AgHBs positivo e AgHBe positivo e
em 10% dos casos em que é apenas AgHBs positivo. Embora exista
documentação de infecção intra-útero, o momento principal da contaminação da
criança é o parto, seja vaginal ou cesáreo. O PNI recomenda atualmente a
vacinação universal das crianças contra hepatite B a partir do nascimento. A
aplicação da primeira dose nas primeiras 12–24 horas de vida resulta em alta
eficácia na prevenção da infecção transmitida verticalmente. A vacinação de
crianças confere imunidade prolongada. A proteção contra a infecção persiste,
mesmo com a queda de título de anticorpos que ocorre com o passar dos anos.
Usualmente não são recomendadas doses de reforço da vacina contra hepatite B.
As vacinas contra hepatite B são constituídas por produtos que contêm o antígeno
de superfície do vírus da hepatite B (AgHBs) purificado, são apresentadas em
unidades monodose ou em frascos de 10 ou 50 doses, isolada ou combinada com
outros imunobiológicos, apresentam alúmen (hidróxido de alumínio) como
adjuvante, podem conter timerosal como conservante, dependendo do laboratório
fabricante. Deve-se conservar a vacina entre +2 e +8°C e não podem ser
congeladas. A via de administração é intramuscular, na região deltóide ou no
vasto lateral da coxa, na dose de 0,5 ml. Em crianças pequenas, não devem ser
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aplicadas na região glútea ou por via subcutânea. O esquema habitual consiste
em três doses, com intervalos de um mês entre a primeira e a segunda dose, e
seis meses entre a primeira e a terceira dose (0, 1 e 6 meses). Prematuros
menores de 33 semanas ou com 2.000g deverão receber uma dose extra com 2
meses de idade (0, 1, 2 e 6 meses). A vacina produz eventos locais de pequena
intensidade, tais como dor e enduração e as reações sistêmicas são raras. DTPa
- A vacina Tríplice acelular (DTPa) contém antígenos contra difteria, tétano e
coqueluche,

do tipo acelular. No Brasil, a vacina utilizada atualmente é a

tetravalente bacteriana (TETRA), que contém a Tríplice Celular(DTP), cujo
componente contra coqueluche é de bactérias inteiras, associada à vacina contra
Haemophilus influenzae tipo b(Hib). A Organização Mundial da Saúde continua a
preconizar a vacina tríplice bacteriana celular (DTP) como vacina de escolha para
a maioria dos países, atestando sua eficácia e segurança. O PNI ainda não inclui
a tríplice bacteriana no seu calendário, mas ela está disponível no CRIE. A vacina
é composta por toxina pertússis com adição variável de outros componentes
antigênicos como a hemaglutinina filamentosa, a pertactina e aglutinogênios.
Utilizam como preservativo o timerosal ou o fenoxietanol e são absorvidas a sais
de alumínio, como adjuvante, tal como ocorre na vacina celular. É apresentada na
forma de suspensões, em seringas ou ampolas multidose. A vacina deve ser
conservada entre +2 e +8° e não pode ser congelada. É administrada por via
intramuscular, na dose de 0,5mL. Pode ser feita a partir dos 2 meses de idade,
sendo a idade máxima de 7 anos. O esquema de vacinação é aos 2, 4 e 6
meses, com um reforço aos 15 meses e outro entre 4 e 6 anos. O intervalo
mínimo entre as doses é de um mês. Crianças que já tenham recebido doses
anteriores de DTP celular ou tetravalente deverão completar o esquema com
DTPa, quando indicado. Os eventos adversos são febre, hiperemia, dor,
convulsões febris, dentre outros.A vacina é indicada após eventos adversos
graves(choque anafilático, encefalopatia no período de até sete dias após
aplicação) ocorridos com a aplicação da vacina DTP celular ou tetravalente. A
completa assistência ao recém-nascido pré-termo envolve a sua imunização, que
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pode ser iniciada ainda na unidade neonatal e requer especial atenção no que se
refere a intervalos, doses e vacinas especiais, a serem criteriosamente
recomendadas.
A prática da vacinação do recém-nascido pré-termo continua sendo um grande
desafio para os profissionais que os atendem, dentro e fora das unidades de
terapia intensiva neonatais, por não haver conhecimento suficiente da eficácia da
resposta imunitária e das reações indesejáveis. Talvez por isso seja comum
encontrar essas crianças com o seu esquema de vacinação incompleto ou
atrasado, fora a falta de sensibilização desses profissionais com relação à
importância do esquema vacinal recomendado.
Palavras-chave: Imunização; prematuros; assistência de enfermagem.
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VANTAGENS DO ALEITAMENTO MATERNO PARA A CRIANÇA
SOB A PERSPECTIVA DA MÃE1

Soares, MCS; Cunha, ARR; Costa, AP; Queiroz, SL; Souto, CMRM

RESUMO

Por várias décadas a espécie humana foi alimentada de uma forma natural ao
seio durante os seus primeiros meses de vida. Desta forma, diante dos
esforços dos profissionais de saúde em promover e apoiar o aleitamento
materno, além das inúmeras orientações prestadas, verifica-se que até os dias
atuais, a amamentação é fortemente influenciada. A prática do aleitamento
cruzado, assim como a promoção do leite artificial é contra-indicado, pois a
séculos atrás isso era muito comum, onde até mesmo os anúncios de jornais
propagavam suas influências comerciais em favor dos serviços prestados pelas
amas de leite. Nas últimas décadas muitas informações científicas foram
produzidas a respeito dos benefícios trazidos pelo aleitamento materno, como
também da superioridade do leite humano, sobretudo no tocante as suas
propriedades bioquímicas e anti-infecciosas. A superioridade do leite materno
como alimento nos seus primeiros meses de vida não constitui nenhuma
controvérsia. Essa prática é cada vez mais recomendada tanto pelos
benefícios,

como

pelas

necessidades

de

suprimentos

metabólicos

e

nutricionais do Lactente. O programa nacional de incentivo ao aleitamento
materno, coordenado pelo Ministério da Saúde, teve início no começo dos anos
80, com ênfase na informação aos profissionais de saúde e ao público em
geral, adoções de leis para proteção da mulher no trabalho no período de
amamentação e o combate à livre propaganda de leites artificiais para bebês.
Além do valor nutritivo do leite materno, ele também pode ser destacado como
importante elo afetivo entre mãE e filho, capaz de influenciar no equilíbrio
psíquico e emocional da criança. Para os lactentes, a amamentação não
provoca prisão de ventre e reduz a incidência de gastroenterites, infecções

1

Trabalho vinculado a linha: Responsabilidade social do enfermeiro no cuidado ao recém-nascido,
criança, adolescente e familiar
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respiratórias e otites, além de diminuir também a incidência de alergias, como a
asma. Com relação às vantagens econômicas, no aleitamento não há
desperdícios, ocorrendo de maneira gratuita, e evitando gastos adicionais com
a compra de mamadeiras, fórmulas lácteas e demais utensílios. Além disso,
não requer armazenamento, distribuição, transporte, embalagem e rotulagem.
A mãe precisa ter consciência de que a amamentação ao seio é uma das
experiências mais gratificantes para a imensa maioria das mulheres e que
devemos fazer todas as tentativas para que ela seja mantida durante o máximo
de tempo possível. Pretende-se, então, realizar uma análise mais aprofundada
e criteriosa dessa relação a que se propõe, criando atividades de prevenção e
promoção para a saúde, investindo em atividades como visitas domiciliares,
palestras, grupos de apoio e aconselhamento para incentivo e manutenção do
aleitamento exclusivo, a fim de intensificar as ações promovidas durante o
período de pós-parto hospitalar, como também, para garantir que o aleitamento
materno continue após o fim da licença-maternidade. Quando a nutriz retorna à
rotina de trabalho, ela necessita saber como fazer a retirada do leite para
conservar a sua produção, como estocar e a forma de administrá-lo à criança e
assim evitar o desmame precoce. Teve como objetivo: Identificar as principais
vantagens do aleitamento materno para a criança sob a perspectiva da mãe. O
cenário da pesquisa foi a Fundação Assistencial da Paraíba (FAP) no município
de Campina Grande-PB. A população foi composta por todas as mães que
deram entrada no serviço da maternidade do hospital da FAP no período da
coleta dos dados. A amostra foi do tipo aleatória, não probabilística composta
11 por mães primíparas que decidiram livremente participar da pesquisa. Os
dados foram obtidos através da aplicação de entrevistas semi-estruturada,
sendo as mesmas gravadas e posteriormente transcritas na íntegra. A coleta
de dados foi realizada em horário previamente estabelecido entre pesquisador
e mães. Foi solicitada previamente assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido Os dados foram analisados através da Análise de conteúdo
do tipo categorial-temática. Para operacionalização da pesquisa, o projeto foi
submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ensino
Superior e Desenvolvimento – CESED só sendo operacionalizado após
anuência desse órgão protocolado sob o número: 0768.0.000.405-11. As
entrevistadas encontram-se na faixa etária de 18 a 25 anos. A maioria são
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casadas ou possuem união estável. Em relação à renda familiar observou-se
que grande parte possue renda de até 1 salário mínimo. No tratamento do
conteúdo - corpus- das discussões ocorridas durante as entrevistas, os
discursos foram submetidos a análise de conteúdo, do tipo temático, cujo
produto originou categorias, ilustradas com as narrativas dos colaboradores, a
Saber: I – O leite materno é preventivo e II – Tem importância para mãe e para
criança. Diante dos resultados observamos que a maioria das entrevistadas
reconhece a importância de amamentar seu filho e faz referencia a ele como
opção para evitar doenças, no entanto as vantagens do aleitamento materno
são várias, tanto para a criança quanto para a mãe. Oleite materno proporciona
a criança um melhor crescimento, tem respostas imunológicas mais ativas a
vacinas, ocorre uma diminuição de infecções no primeiro ano de vida,
enfraquecimento e carência de vitaminas. Considerado um alimento rico em
nutrientes e vitaminas, o leite materno, é importante para o crescimento e
desenvolvimento saudável da criança, devido à ação dos anticorpos e outros
fatores

imunológicos

e

nutricionais

que

fisiologicamente

atenderá

as

necessidades do lactente no mínimo até o sexto mês de vida. O leite materno é
facilmente digerido pela criança dentro de duas ou três horas, onde possui o
benefício de ter capacidade de regular o apetite da criança pelo aumento da
quantidade de lipídios ao final de cada mamada. A criança amamentada está
protegida das doenças e se recupera mais rápido do que às crianças não
amamentadas. O leite materno é fundamental durante o inicio da vida, pois a
resistência imunológica da criança não se encontra totalmente formada e o leite
materno funciona como uma vacina natural para o lactente amamentado. O
leite materno também proporciona uma diminuição de desenvolver obesidade e
problemas de colesterol e triglicerídeos durante a fase adulta e vários tipos de
câncer, além de possuir um melhor desempenho cognitivo e motor, e
apresentar menos riscos de diabetes na infância. Psicologicamente, o
aleitamento materno leva ao desenvolvimento de laços emocionais mais fortes
entre mãe e filho. Em relação aos benefícios maternos, o ato do aleitamento
ajuda no controle dietético, favorecendo a perda gradual de peso pós-gestação,
além de que algumas pesquisas sugerem que esta prática também ajuda na
prevenção contra o câncer de mama. Por isso que após o nascimento
recomenda-se o contato entre mãe e filho na primeira meia hora, para facilitar a
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vinculação bem como a amamentação. Assim, é desenvolvida a vinculação nos
primeiros instantes na qual há interação entre mãe e filho, onde a vinculação
tem inicio e se intensifica com a amamentação. Além disso, quando o filho
suga adequadamente, a mãe produz dois tipos de substâncias: prolactina, que
faz os seios produzirem o leite; e a ocitocina, que libera o leite e faz o útero se
contrair, diminuindo o sangramento. Por isso que a criança deve ser colocada
para amamentar logo após o nascimento, ainda na sala de parto. A maioria das
mães aponta a prevenção de doenças e a promoção de saúde, como a
principal razão que as levam a amamentar seus filhos. E todas as mães
afirmaram que durante a amamentação não sofreram nenhum tipo de influência
negativa sobre e aleitamento materno, no entanto, com a entrada da mulher no
campo de trabalho extra doméstico, o ato de amamentar vem enfrentando
algumas dificuldades, tornando-se uma prática irregular. Espera-se deste
estudo uma contribuição para a motivação da propagação das campanhas de
amamentação, que tem como finalidade esclarecer não só as gestantes, bem
como também a seus familiares. A maioria das mães aponta a prevenção de
doenças e a promoção de saúde, como a principal razão que as levam a
amamentar seus filhos. E todas as mães afirmaram que durante a
amamentação não sofreram nenhum tipo de influência negativa sobre e
aleitamento materno, no entanto, com a entrada da mulher no campo de
trabalho extra doméstico, o ato de amamentar vem enfrentando algumas
dificuldades, tornando-se uma prática irregular. Espera-se deste estudo uma
contribuição

para

a

motivação

da

propagação

das

campanhas

de

amamentação, que tem como finalidade esclarecer não só as gestantes, bem
como também a seus familiares.
Referências

Levy, L; Bértolo, H. Manual do Aleitamento Materno. Lisboa: Gráfica
Maiadouro,

2008.

Pereira, M. Aleitamento Materno: Estabelecimento e Prolongamento da

2656

Amamentação. Intervenções para o sucesso. Porto: Instituto de Ciências
Biomédicas

de

Abel

Salazar

da

Universidade

de

Porto,

2004.

Rea, M.F. Reflexões sobre a amamentação no Brasil: de como passamos a 10
meses de duração. Cadernos de Saúde Pública. v. 19, suppl. 1. Rio de Janeiro,
2003.

2657

VARIÁVEIS NEONATAIS DE RECÉM-NASCIDOS EM USO DE
CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC)

Parente AT1, Viana NCC2, Pereira PJ2, Espínola, DCSM3

Introdução: As unidades de terapia intensiva neonatal (UTINEO) são locais que
apresentam condições e atendimento especializado para os recém-nascidos (RN)
de risco. O conhecimento das características dos recém-nascidos atendidos nas
unidades neonatais é de grande importância no sentido de se ter condições de
elaborar estatísticas de morbidade e mortalidade que sejam comparáveis, não só
em âmbito local (na mesma instituição ao longo do tempo ou entre instituições da
mesma região), mas também internacional. Esse conhecimento permite
estabelecer

estratégias

de

atenção

à

saúde

materno-infantil,

trazendo

informações para o planejamento das políticas de saúde e regionalização do
atendimento perinatal, e individualmente avalia o risco do binômio mãe-RN e
define suas necessidades diagnósticas e terapêuticas. O recém-nascido
prematuro é uma criança que apresenta vários riscos, principalmente pela
imaturidade de seus múltiplos sistemas, além dos possíveis processos
patológicos que podem apresentar. Por isso, necessitam de acessos venosos
seguros, com um considerável tempo de permanência e adequados para
possíveis medicamentos a serem submetidos durante a assistência. O Cateter
Central de Inserção Periférica (PICC) é um dos acessos venosos mais seguros
para o recém-nascido. É conceituado como um dispositivo intravenoso inserido
através de uma veia superficial e progride, por meio de uma agulha introdutora e
com ajuda do fluxo sanguíneo, até o terço médio distal da veia cava superior ou
inferior, o que lhe concede características de cateter central. Dentre as vantagens
aos recém-nascidos e para a equipe de enfermagem com o uso do cateter,
podemos citar: a preservação da rede venosa periférica do RN, pois evita as
tentativas sucessivas de aquisição de acessos venosos por parte da equipe de
¹Enfermeira, Mestre em Ciências Ambientais pela UFPA, Docente da Universidade Federal do
Pará e assistente da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará(andressatp@ufpa.br)
²Acadêmica de enfermagem do 9º período da UFPA
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enfermagem e previne a exposição dos recém-nascidos à dor e ao estresse,
além de serem compostos por materiais bio e hemocompatíveis e menos
trombogênicos, o que dificulta a agregação de microorganismos em sua parede; é
um cateter de fácil manuseio, pode ser inserido a beira do leito e evita dissecções
venosas, diminuindo o risco de infecções. Desta forma, acredita-se que o acesso
venoso em UTI neonatal é uma necessidade, e para isso, o conhecimento a cerca
do manuseio, complicações, vantagens e desvantagens e principalmente do perfil
da clientela que é contemplada com o uso do cateter é de grande valia, pois
assim poderemos assistir o RN de forma integral e humanizada visando o
sucesso na recuperação deste RN. Objetivos: descrever o perfil dos recémnascidos, baseado nas variáveis neonatais, usuários do PICC, nas UTI´s neonatal
I e II de um hospital de ensino no Estado do Pará. Metodologia: Trata-se de uma
pesquisa quantitativa, de caráter acadêmico descritivo e retrospectivo com base
no levantamento de dados bibliográfico e documental no que diz respeito aos
arquivos de prontuários da Fundação Santo Casa de Misericórdia do Pará
(FSCMPa). O projeto foi inscrito no SISNEP sob Folha de Rosto 423426 e
aprovado no Comitê de Ética da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
(CEP n° 055/11). A proposta analisou os prontuários de recém-nascidos
internados na UTI neonatal I e II, no período de janeiro de 2009 á janeiro de 2010.
Para a coleta de dados foi utilizado o livro de registro do PICC, instrumento já
existente na unidade neonatal, o qual possui a finalidade de registrar os
procedimentos de passagem do cateter, para ter como referência os registros de
prontuários a serem analisados. Resultados: Foram submetidos ao procedimento
de inserção do PICC 72 pacientes no período do estudo. Porém, apenas 64 serão
descritos, devido dados incompletos em 8 prontuários. Dos 64 pacientes que
receberam o PICC, 56,25% (36), eram do sexo masculino e 43,75% (28), do sexo
feminino. Dessa população, a menor idade gestacional (IG) foi de 27 semanas e a
maior de 41 semanas, sendo que a prevalência da IG foi de 33 semanas com
29,6% (19). Analisados os tipos de parto, obteve-se 50% (32) de partos
cesarianos e 50% (32) de partos normais. Nos valores de APGAR, o menor valor
foi de 1\ 3 e o maior 9\10, sendo que o valor que prevaleceu foi de 9\9 com
31,2%(20) dos casos. Dentre os valores de Perímetro Cefálico (PC), teve-se o
menor valor 21 cm e o maior 37 cm. Os valores mais encontrados foram de 15,6%
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(10) de PC entre 25 a 25,5cm; 17,1% (11) de PC entre 26 a 26,5cm; 17,1% (11)
de PC entre 28 a 28,5cm. Nos valores de Perímetro Torácico (PT), obteve-se
como menor valor 18,5 cm e o maior 31 cm. Os valores mais obtidos foram 10,9%
(07) de PT entre 22 a 22,5 cm; 9,3% (06) de PT entre 23 a 23,5 cm; 14% (09) de
PT entre 24 e 24,5 cm. Em relação ao Perímetro Abdominal (PA) o menor valor
encontrado foi de 17 cm e o maior de 30 cm. Os valores mais encontrados foram
15,6% (10) de PA entre 22 a 22,5 cm; 10,9% (07) de PA entre 23 a 23,5 cm;
10,9% (07) de PA entre 25 a 25,5 cm. Quanto ao comprimento (C), o menor valor
encontrado foi de 30 cm e o maior 53 cm. Desses pacientes, o de menor peso
tinha 610 g, tratando-se de um prematuro de 29 semanas, e o de maior peso de
3.045 g, sendo um RN de 41 semanas. Conclusões: descrever as variáveis
neonatais dos

recém-nascidos

que fizeram uso do

PICC,

proporciona

conhecimento acerca do perfil da população usuária do cateter, em duas
unidades de terapia intensiva da FSCMPa concluído que, dentre a população
estudada, os recém-nascidos que passaram pelo procedimento de passagem do
cateter, em média são considerado pré-termo com IG em torno de 33 semanas,
havendo equivalência dos números de partos cesários e normais. Portanto,
assistir ao RNPT é uma das preocupações da equipe de enfermagem atuante no
ambiente neonatal, sobretudo o enfermeiro. Para o cuidado do RN de forma
humana e individualizada, envolve muito mais do que conhecimentos e
habilidades técnicas. Saber cuidar é abrangente, envolve o toque, o manuseio, a
interação e comunicação com o neonato, além de manter a UTINEO em
condições físicas e ambientais adequadas, oferecendo melhores perspectivas de
sobrevivência a estes pacientes. A importância da passagem, do manuseio
adequado e cuidados essenciais com o PICC, que minimizem a remoção
antecipada e assegure o tratamento do paciente, valoriza a assistência de
enfermagem de qualidade e diminui o estresse e a dor do RN.

Palavras chave: infusões intravenosas, recém-nascido, perfil de saúde.
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VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA: UMA EPIDEMIA SILENCIOSA.
Macedo Júnior BF1
Cunha CLF2
Serra RBR3
Farias AMC4
Saraiva ALO5

INTRODUÇÃO: A violência se constitui, atualmente, em um dos mais graves
problemas de saúde pública, fenômeno esse observado no Brasil e em diversos
outros países. No Brasil, anualmente, 12% dos 55,6 milhões de crianças menores
de 14 anos são vítimas de alguma forma de violência doméstica. Significando que
18 mil crianças são agredidas por dia, 750 por hora e 12 por minuto. Além disso,
os óbitos por violência e acidentes (chamados de causas externas) ocupam o
primeiro lugar na faixa etária entre cinco e 19 anos, o que significa que a violência
infantil mata mais que as doenças infecciosas e parasitárias1. Experiências
traumáticas influem decisivamente nas conexões neuronais do cérebro infantil e
no equilíbrio dos neurotransmissores, causando mudanças capazes de aumentar,
de modo significativo, a vulnerabilidade a transtornos psíquicos em fases
posteriores da vida. Nesse contexto, a violência infanto-juvenil tem despertado a
atenção dos pesquisadores, tanto pela frequência que ocorre quanto pela
consequências

para

o

crescimento

e

desenvolvimento

das

crianças e

adolescentes vítimas de violência2. No Simpósio da Academia Americana de
Pediatria, em 1941, as agressões foram caracterizadas e divididas em quatro
categorias: violência física, abandono físico ou moral, exploração sexual e
maltrato

psicológico.

OBJETIVOS:

Conhecer

e

divulgar

alguns

dados

epidemiológicos acerca da violência praticada contra crianças e adolescentes;
1
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Discutir a importância da prevenção e da atuação dos profissionais de saúde.
METODOLOGIA: Tratou-se de estudo bibliográfico acerca da violência contra
crianças e adolescentes e foi desenvolvido no primeiro semestre de 2011,
mediante pesquisa bibliográfica e em base de dados LILACS e MEDLINE, usando
como descritores as palavras maus-tratos infantis, violência e pediatria. Buscouse por publicações no período de 1990 a 2010, priorizando-se na seleção os
artigos completos disponíveis na biblioteca virtual Bireme e documentos
eletrônicos disponíveis online. Além disto, buscou-se dados no DATASUS
(Sistema de Informação em Mortalidade e Morbidade do Ministério da Saúde). As
publicações foram analisadas segundo o ano de publicação, o tipo de publicação
(artigos completos e documentos eletrônicos) e a área em que foram publicadas,
além do aspecto abordado em relação à violência contra criança e adolescente.
RESULTADOS: No Brasil, a violência infanto-juvenil é a primeira causa de morte
na faixa etária de cinco a dezenove anos e a segunda no período de um a quatro
anos. Em 1996, foi o fator responsável por 22,6% de todas as mortes de crianças
de um a quatro anos, por 48,2% das mortes na faixa etária de cinco a nove anos,
por 56,3% na faixa de 10 a 14 anos e por 72,2% no grupo de 15 a 19 anos. Estes
dados indicam que na população brasileira, crianças e adolescentes morrem mais
por conflitos sociais e violência do que por doenças. Esses números indicam uma
mudança no perfil da morbimortalidade no país, comparado com o perfil da
mortalidade geral em 1960, quando a morte por causas violentas ocupava o 4º
lugar, passando para o segundo lugar3. Em 2001 morreram 2000 crianças vítimas
de maus-tratos nos Estados Unidos, média de cinco a seis crianças por dia, 85%
tinham idade inferior a seis anos, 44% com menos de um ano. Em outros países o
número também assusta, por exemplo, a negligência e o abandono na Austrália é
34%, no Canadá 41%, na Inglaterra 39%, no Rio de Janeiro 41% e no Brasil 41%.
O abuso físico na Austrália é 28%, no Canadá 25%, na Inglaterra 19%, no Rio de
Janeiro 27% e no Brasil 38%. O abuso sexual na Austrália é 10%, no Canadá 9%,
na Inglaterra 10%, no Rio de Janeiro 15% e no Brasil 9,5. O abuso psicológico na
Austrália 34%, no Canadá 25%, na Inglaterra 18%, no Rio de Janeiro 17%, e no
Brasil 15,5%4. A Constituição Federal brasileira determina, em seu artigo 227, que
“é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
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educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão”. Em 1989, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é aprovado
pelo Congresso Nacional dispondo sobre a proteção da criança contra qualquer
forma de maus-tratos determinando penalidades para quem pratica o ato e para
quem não os denuncia4. Os casos de violência infanto-juvenil ainda são bastante
subnotificados, então para orientar a prática no serviço de prevenção e tratamento
da violência intra-familiar, o Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de
Saúde, publicou em 2002 o manual de Notificação de maus-tratos contra criança
e adolescentes pelos profissionais de saúde: um passo a mais na cidadania em
saúde5. A prevenção seja ela primária (eliminação ou redução dos fatores de
risco), secundária (detecção de crianças em situação de risco) ou terciária
(acompanhamento da vítima e de seu agressor), tem totais condições de serem
desenvolvidas pelos profissionais de saúde através de atividades educativas nas
escolas, creches e serviços de saúde, orientações durante o pré-natal e ainda na
mobilização de recursos na vizinhança da família (creches, escolas, postos de
saúde) para promover uma rede de apoio e prevenção na reincidência dos casos,
contribuir para a elaboração e implantação de propostas de programas de
atendimento à criança e adolescente vitimas, e a inclusão do tema nos currículos
de graduação e especializações2. CONCLUSÃO: Os dados atualmente
disponíveis no Brasil e no exterior indicam que a violência contra crianças e
adolescentes é um importante problema de saúde. Dessa forma, os profissionais
de saúde devem estar preparados para identificar e atuar da melhor forma
possível sobre casos onde há suspeita de maus-tratos. A preparação desses
profissionais exigirá da universidade uma abordagem específica do tema em seu
currículo, com o objetivo de responder a demanda emergente desse problema. A
identificação e ação efetiva destes profissionais é um dos fatores que pode
contribuir de forma significativa para a redução do problema. A avaliação,
diagnóstico e tratamento do fenômeno é um compromisso ético e social que
necessariamente tem que ser assumido prioritariamente pelos profissionais da
saúde e educação para garantir a conquista da cidadania e dos direitos previstos
no Estatuto da Criança e do Adolescente. Destaco ainda a atuação do enfermeiro,
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que o profissional de saúde em contato constante coma a população, desenvolver
nas suas atividades de cuidado e educação práticas que combatam a violência
infantil e acreditar que são agentes essenciais na transformação desse grave
problema.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA CRIANÇA SOB O OLHAR DO
ENFERMEIRO

Castro CG1, Coelho ALE2, França EAL3, Lopes APM4, Rosa FVLR5

RESUMO

INTRODUÇÂO: A temática violência na família está cada vez mais presente no
mundo atual. Segundo a conceituação do dicionário Aurélio, família é “o pai, a
mãe e os filhos. Todas essas pessoas do mesmo sangue”. “O “perfil das famílias
atuais vai de encontro com esse conceito porque tem novos personagens
inseridos em seu meio, que são” os padrastos, madrastas, e enteados”. Mas, a
família ainda é a essência básica de formação da criança. Neste aspecto deveria
ser a mesma responsável pela educação, socialização e segurança dessa
criança. No Brasil, o conhecimento sobre a ocorrência da violência doméstica é
escasso, tornando-se um problema social constante que afeta família e o
individuo, independente de cultura, classe social, raça ou sexo(1). A violência
doméstica é conceituada como uma ação ou omissão que vai repercutir em
agravos no bem-estar, na integridade física e psicológica ou no direito integral do
desenvolvimento do individuo na família. Ela é aquela que se mostra nas relações
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interpessoais que ocorrem entre os membros de uma mesma família, através de
maneiras, falhas ou ações de caráter físico, sexual, verbal, emocional e moral de
uns com os outros, causando prejuízo a um ou mais dos familiares(2). O grande
interesse da enfermagem pelo tema família, fez com que o mesmo, se tornasse
invariável nos estudos realizados por profissionais da área. Ao analisar as famílias
introduzidas num contexto abrangente da sociedade, atingindo todos os seus
níveis e que tem a violência de forma dinâmica nesse cenário, tem-se a
necessidade da análise do papel exercido pelo profissional de enfermagem e
nessa acepção, percebe-se a importância decisiva do enfermeiro enquanto
cuidador e educador(3). Embora o problema da violência familiar sobre crianças
seja o foco principal do estudo, ressalta-se que as várias formas de violência
interagem e atuam simultaneamente sobre as condições de vida e saúde das
crianças

e

suas

famílias

trazendo

consequências

desastrosas

para

o

desenvolvimento do indivíduo haja vista que pode afetar vários aspectos da vida
da criança, incluindo o aspecto psicológico, físico, comportamental, educacional,
sexual, espiritual, comprometendo a autoestima e estimulando a gênese de um
futuro agressor. OBJETIVO: O objetivo deste levantamento bibliográfico foi de
identificar os tipos de violências mais comuns e seus determinantes, analisar a
violência doméstica na criança sob o olhar do enfermeiro, o preparo do
profissional para identificação dos casos e suas dificuldades. METODOLOGIA:
Revisão bibliográfica abordando estudos publicados nos últimos doze anos por
intermédio de buscas ordenadas utilizando os descritores: violência familiar,
enfermagem e saúde. A busca foi realizada através do banco de dados
eletrônicos: Scientific Eletronic Library e acervo bibliográfico do Centro
Universitário do Maranhão (UNICEUMA). Para tal foram consultados 15 artigos e
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capítulos de livros, representando a minoria. RESULTADOS: De acordo com os
estudos analisados constatou-se que grande parte dos casos de maus tratos da
criança são acometidos em casa, junto aos familiares, lugar onde essa criança
deveria sentir-se segura, e nem sempre são notificados. Na maioria das vezes, a
falta de notificação ocorre devido à falha por parte das instituições educacionais e
de saúde em prestar ajuda de forma educativa através de uma comunicação
verbal que abrande o sofrimento da criança, colaborando assim para uma vida
melhor. Estatísticas mundiais mostram que 65% das crianças de rua nas capitais
dos países da America Latina se envolvem de alguma forma com a exploração
sexual. Segundo Lacri(3) de 1996 a 2007 foram notificados 49.481 casos de
violência física, 17.482, sexual, 26.590 psicológica, 65.669 de negligência, 532 de
violência fatal, totalizando 159.754 notificações. Criado pela secretaria especial
dos direitos humanos da Presidência da República (SEDEH), o disque denúncia
100 desde a sua criação em 2003 mostra um total de 114.523 denúncias até
2009. Ainda de acordo com a revisão realizada, as pesquisas abordam,
sobretudo, os marcadores de risco, pessoais e psicológicos; a história de
violência familiar; fatores ambientais, sócio-econômico-culturais dessas famílias; e
as

características

existentes

no

momento

da

violência;

estes

últimos,

considerados os efetores mais diretos na ocorrência da violência e um dos
grandes problemas em relação à mesma é que as vítimas, quase sempre,
silenciam, têm medo e são amedrontadas(4). Daí a importância do profissional
enfermeiro que deve ter um conhecimento abrangente a cerca da violência desde
a sua formação acadêmica e manter esse conhecimento estendido através de
uma educação continuada em serviço. O olhar sensível e de reconhecimento da
violência em suas diferentes formas é a primeira ligação na prevenção e deve ser
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um dever profissional. Diante desse contexto, os enfermeiros como cidadãos e
profissionais da saúde com direitos e deveres pertinentes ao exercício da sua
conduta profissional, devem intervir em situações de violência onde as crianças
estão expostas. O profissional de saúde é legalmente obrigado a notificar casos
confirmados ou apenas suspeitos de violência e desempenha papel vital nessa
área(5). Contudo, questões dificultam o atendimento dessas crianças, tais como: a
falta de informação sobre sinais e sintomas de maus tratos por parte dos
profissionais, um atendimento que consiste numa prática exclusivamente
socorrista, ou seja, emergencial, e ainda com deficiência de uma averiguação
mais profunda em casos de suspeitas sobre as causas da agressão, deixando a
cargo da consciência individual do profissional e contribuindo para o ocultamento
dos casos e reincidiva. Dificuldades estruturais como ausência de Conselhos
Tutelares em todos os municípios brasileiros para receber notificações dos casos
suspeitos e confirmados, e também questões culturais familiares que tendem a
dar valor à privacidade da vida em família onde a interferência pode ser vista de
forma intrusiva na autoridade paterna acabam gerando a problemática a qual trata
o estudo. CONCLUSÂO: Como resultado final do estudo, conclui-se que no
nosso país a questão notificar não fica somente atrelado à orientação legal, mas
de certa forma a particularidades de cada caso que é influenciada por fatores de
estrutura dos serviços, na sua maioria insuficiente, de ordem técnica no que se
diz respeito aos conhecimentos específicos do profissional para uma abordagem
precisa e de qualidade o que sugere uma atenção urgente na graduação para que
os profissionais compreendam o que são os maus tratos, como reconhecê-los,
que assistência de enfermagem oferecer a criança e em que situação deve-se
notificar, além do conhecimento das conseqüências desse ato. Consideramos de
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grande importância, medidas educativas para os enfermeiros que trabalham nos
serviços de saúde coletiva, sobretudo, na atenção básica que é o primeiro contato
com o indivíduo e comunidade e também emergência. Sendo estes capacitados,
poderão ter uma melhor atuação em suas funções de cuidador/educador,
estabelecendo um plano de ação multidisciplinar junto a comunidade sobre os
direitos da criança, através de palestras educativas, grupos de auto-ajuda para os
pais agressores e acompanhamento psicológico as crianças abusadas. Nos
estudos predominância dos casos de violência ficou com a violência física
(17.482) dos casos notificados, seguida da violência sexual (26.590) e para os
fatores predisponentes deu-se ênfase aos fatores sócio-econômico-culturais; e as
características existentes na ocasião da agressão como causas diretas
comprometendo o desenvolvimento da criança.

Descritores: Violência familiar. Enfermagem. Saúde.
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VIVÊNCIA DA FAMÍLIA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
NEONATAL
Collaço BZ1
Balbino FS2
Balieiro MMF2
Pettengill MAM4

Introdução: o nascimento de uma criança é um momento de celebração, alegria
e expectativa da família, porém a situação pode se transformar em angústia,
apreensão e medo quando o recém-nascido necessita de cuidados intensivos.
Essa situação gera sofrimento e o aumento de demandas e desafios na família
para seu enfrentamento. A família é desafiada a enfrentar essa adversidade em
sua trajetória e precisa do apoio de uma equipe multiprofissional que a ajude
nesse momento, por meio de suporte. Há evidências do benefício da presença da
família, pois aumenta o vínculo família-bebê, proporciona ganho de peso e
estabilização hemodinâmica ao recém-nascido, além de gerar confiança e
estabilidade emocional à família. Um modelo de cuidado que tem sido
considerado por estudiosos como ideal é o Modelo de Cuidado Centrado na
Família, pois considera a família central e constante na vida do paciente e sua
fonte primária de força e suporte. Neste Modelo, a família tem sua individualidade
e diversidade reconhecidas, além de suas competências e está fundamentado em
quatro pressupostos centrais: dignidade e respeito, colaboração, informação e
participação da família. Apesar do Cuidado Centrado na Família ser considerado
uma das melhores práticas na unidade neonatal, ainda está distante de se tornar
uma realidade, no Brasil, observa-se que a família pouco tem sido contemplada
nas ações dos profissionais que ainda mantêm uma visão de cuidar biologicista,
deixando-a em posição secundária. Objetivo: considerando a importância da
inclusão da família nos cuidados ao recém-nascido o objetivo foi identificar o que
tem sido publicado, no Brasil, sobre as necessidades dos pais de recém-nascidos
internados em UTI Neonatal. Metodologia: revisão integrativa da literatura em
base de dados indexados, os critérios de inclusão foram: artigos de pesquisa
desenvolvidos e publicados no Brasil, na íntegra, em periódicos científicos, em
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língua portuguesa, com as palavras-chave: recém-nascido, família, necessidades
e unidade de terapia intensiva neonatal, no período de 1996 a 2010, nas áreas
de: enfermagem, medicina, psicologia e terapia ocupacional. Os critérios de
exclusão foram artigos de reflexão e relato de experiência. Resultados: foram
identificadas 59 publicações nacionais sobre o tema, porém, após a leitura dos
resumos, foram excluídos 34 que não atendiam aos critérios de inclusão, dessa
forma

os

25

estudos

analisados

permitiu

evidenciar

seis

categorias

representativas das necessidades dos pais: Permanecer ao lado do filho, apesar
do ambiente inóspito e assustador, onde sentimentos ambivalentes, como medo e
esperança, convivem diariamente e a adaptação é necessária, a vontade de
permanecer ao lado do filho, tocá-lo e acariciá-lo é mais forte. Receber apoio e
suporte, os pais que tem o filho neonato hospitalizado enfrentam diversos
sentimentos como medo, ansiedade, estresse, tristeza e luto pela perda do filho
idealizado. Para enfrentar a situação eles recorrem à sua rede de suporte social,
que pode ser a família ampliada, a equipe de saúde, os outros pais, a
religiosidade e as finanças. Ter informações trata-se de uma necessidade
evidente nessa experiência para promover a compreensão do que está sendo
vivenciado. Tudo o que é novo e desconhecido reporta ao ser humano como a
necessidade de estudar, compreender e apreender; querem informações sobre os
motivos da internação do recém-nascido e de seu estado clínico para reduzir a
ansiedade e o medo. Ser acolhidos pela equipe, para o início de uma boa relação,
o acolhimento torna-se relevante. Uma boa comunicação é a base estrutural,
portanto, deve ser feita de maneira clara, objetiva e direta favorecendo a
qualidade do cuidado e contribuindo para o estabelecimento de confiança e
respeito os pais precisam interagir e se comunicar com a equipe de saúde para
adquirirem confiança no profissional que cuida de seu filho e no tratamento. Poder
participar dos cuidados do filho, a internação do recém-nascido pode significar o
rompimento, mesmo que temporário do elo entre família e recém-nascido. O
contato com o bebê e o estar junto são necessidades familiares incondicionais,
assim, a participação nos cuidados e a tomada de decisão também o são. Ter
atividades de lazer, durante a internação, o recém-nascido passa por diversas
etapas e procedimentos, desde a mais tranquila e prazerosa como o início do
Método Canguru, como as mais críticas e dolorosas, como a passagem de cateter
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central e estabilização hemodinâmica. Ao lado dessa criança, acompanhando
todo esse processo e sofrendo junto estão os pais. Por isso, é que momentos de
distração e lazer intra-hospitalares, como artesanato e leitura podem ajudar a
diminuir o estresse e favorecer o bem-estar físico e mental. Conclusão: uma
limitação deste estudo é a pequena quantidade de publicação com o enfoque nas
necessidades dos pais e sua concentração nas regiões Sul e Sudeste, que não
são representativas da realidade nacional com suas diferenças em termos de
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), regionalidade e cultura, porém este
estudo contribui com evidências de que a comunicação e a negociação são os
alicerces para o Cuidado Centrado na Família e permitiu avançar em termos de
conhecimento das necessidades da família brasileira durante a hospitalização de
um filho recém nascido na UTI Neonatal. Os enfermeiros e demais membros da
equipe devem considerar as necessidades da família e propor uma prática que as
atenda, incluindo a família no cuidado, respeitando seu tempo e minimizando seu
sofrimento. Recomenda-se a realização de estudos com essa temática para
ampliar a compreensão sobre a experiência da família, em diferentes contextos
nacionais e, a inclusão de maneira sistemática deste conteúdo na formação dos
profissionais da área da saúde em todos os níveis. Referências: Gooding JS,
Cooper LG, Blaine AI, Franck LS, Howse JL, Berns SD. Family support and
family-centered care in the neonatal intensive care unit: origins, advances, impact.
Semin Perinatol. 2011;35(1):20-8. Beal JÁ. Evidence for best practices in the
neonatal period. J Matern Child Nurs.2005; 30(6):397-403. Pinheiro EM, Balbino
FS, Balieiro MMFG, Domenico EBL, Avena MJ. Perceptions of newborns’ families
about the communication of bad news. Rev Gaúcha Enferm. 2009; 30(1):77-84.
Shields L. Questioning family-centered care. Journal of Clinical Nursing. 2010; 19,
2629–2638. Shields L, Hallström I & O’Callaghan M. An examination of the needs
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of parents of hospitalized children: comparing parents’ and staff’s perceptions.
Scandinavian Journal of Caring Sciences.2003; 17, 176–184.
DESCRITORES: recém-nascido, família, unidades de terapia intensiva neonatal
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VIVÊNCIAS DE MÃES ACOMPANHANTES DE CRIANÇAS
HOSPITALIZADAS EM UNIDADE DE CLÍNICA PEDIÁTRICA

Santos LM¹
Cerqueira AA²
Franco BC³
Sampaio SS⁴
Saturnino MN⁵
Durante a experiência da hospitalização, a unidade familiar passa por uma quebra
da sua rotina e um afastamento entre os seus membros. Aliado a isso, a falta de
uma boa relação entre a equipe de saúde e a família, e o afastamento do cuidado
prestado à criança, distanciam a família de sua autonomia. A perda do poder fica
mais visível no contexto hospitalar, com a família sendo colocada a parte, sem
direito de participar da tomada de decisão, do cuidado e do tratamento. Ao
perceber que se tornou apenas uma coadjuvante, a família sente-se ameaçada
em sua autonomia, podendo desencadear o sentimento de vulnerabilidade da
família

(1)

. Apesar das estratégias para a introdução da família no contexto das

unidades pediátricas, serem evidenciadas desde a década de 90 do século
passado, garantidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mais
especificamente o seu artigo 12, que garantiu o direito de permanência de um dos
pais ou responsável, em tempo integral no espaço do hospital, a presença do
¹ Enfermeiro. Mestre em Enfermagem. Professor Auxiliar do curso de Enfermagem da
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⁵ Acadêmica. 6º semestre do curso de Graduação em Enfermagem da UEFS. Voluntária do
Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdades em Saúde (NUDES). Feira de Santana,
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2676

acompanhante nem sempre é aceita pela equipe de profissionais de saúde que
atuam neste espaço, que na maior parte das vezes não considera os significados
desta vivência

(2)

. Portanto, para viver esse processo de hospitalização de um

filho, a mãe/família precisa ter suas necessidades atendidas pelos profissionais
de saúde, sendo considerado o contexto no qual ocorre a vivência materna e os
significados desta experiência, para assim vislumbrar um cuidado além da doença
da criança hospitalizada

(3)

. Por isso, este estudo teve como objeto de

investigação a vivência de mães acompanhantes de crianças hospitalizadas. O
interesse por este objeto de estudo surgiu durante as atividades práticas da
graduação em Enfermagem, na Clínica Pediátrica de um Hospital Geral público
do interior da Bahia, onde percebemos que grande parte das crianças
hospitalizadas neste estabelecimento eram acompanhadas por suas genitoras.
Estas realizavam cuidados de menor complexidade, delegadas pelos membros da
equipe de enfermagem, que utilizavam de tal prática sem a devida avaliação da
real vontade materna em executá-la. Isto posto, questionou-se: como a mãe
acompanhante vivencia o processo de hospitalização infantil na clínica pediátrica?
O presente estudo teve como objetivo compreender a vivência de mães
acompanhantes de crianças hospitalizadas na Clínica Pediátrica de um hospital
público do interior da Bahia. Trata de um estudo descritivo, exploratório e de
natureza qualitativa, que foi realizado na Clínica Pediátrica de um hospital público
do interior da Bahia. Participaram deste estudo onze mães acompanhantes que
foram selecionadas mediante os seguintes critérios de inclusão: Ter mais de 19
anos; Tempo de permanência integral no hospital; Período de internação da
criança superior a sete dias. O fechamento amostral foi definido pela saturação
teórica dos dados, a partir da convergência dos achados ao objetivo proposto no
estudo. O estudo respeitou os princípios da Resolução número 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde e para tanto, foi necessário a criação de um Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido que foi assinado por todas as mães
acompanhantes, autorizando a reprodução e divulgação das informações
colhidas, salvaguardando-se a identificação das informantes, que foram
identificadas por códigos, fim de garantir o anonimato das informações coletadas.
As entrevistadas foram identificadas através dos códigos E01 a E11, conforme
ordem de realização das entrevistas, respeitando a sua integridade intelectual,
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social e cultural. O trabalho de campo iniciou-se após a aprovação pelo Comitê de
Ética na Pesquisa da Faculdade de Tecnologia e Ciências, campus de SalvadorBahia, sob o parecer de número nº 0943-20009. Os dados foram coletados no
período de setembro a outubro de 2009, por meio de entrevistas semiestruturadas
e utilização de um roteiro que continha questões sócio-demográficas das
entrevistadas e as seguintes questões norteadoras: Fale como foi a internação do
seu filho. O que significa para a senhora estar aqui no hospital acompanhando
seu filho doente? Para a apreensão das falas das entrevistadas foi utilizado um
gravador. Os dados empíricos coletados foram analisados através da Análise de
Conteúdo de Bardin e emergiram as seguintes categorias: A surpresa da
hospitalização, Vivenciando o sofrimento com o filho e Vivenciando a
tranqüilidade

após

a

hospitalização.

Na

categoria

“A

surpresa

da

hospitalização”, notamos que as mães foram surpreendidas pela situação de ter
que internar seu filho e, consequentemente, permanecer mais tempo que o
esperado fora da sua residência, modificando seu cotidiano e ocasionando
insegurança a cerca do futuro, do que poderia acontecer com seu filho a partir
daquele momento. As mães sentiram que não tinham mais o domínio sobre a vida
da criança, ficando fragilizadas ao se depararem com o ambiente hospitalar.
Apesar do choque inicial, a família percebe-se aceitando a hospitalização por
acreditar que essa é indispensável ao tratamento da criança, ao reconhecer sinais
e sintomas da doença. Os fatores socioeconômicos e culturais fazem com que a
família vivencie a hospitalização influenciada pela sua história de vida, que tanto
pode facilitar como dificultar a experiência

(4)

. A família, ao vivenciar a crise

provocada pela doença e hospitalização, sente-se vulnerável porque lhe são
retirados o poder e as possibilidades de escolha, tendo de se submeter à
situação. Desta maneira, observamos que as mães, se sentem inicialmente
paralisadas frente à hospitalização do seu filho, principalmente quando esta
ocorre de forma inesperada, deixando-as atordoadas e ansiosas por notícias
positivas. Ficou evidente, também, que toda a família tem que se reorganizar
rapidamente, já que a internação do filho junto com a mãe trás uma alteração no
cotidiano familiar. Na categoria “Vivenciando o sofrimento com o filho”
percebemos que ao vivenciar o processo de doença do filho, a mãe se depara
com a dor e a angustia da criança, bem como, a sua própria dificuldade em lidar
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com seus próprios sentimentos, sofrendo em conjunto com o filho hospitalizado. A
mãe sofre por não saber o que pode acontecer ao filho, pelas incertezas quanto a
doença e ao tratamento, e por temer a possibilidade de alguma coisa dar errado e
ela perder o seu filho. Sofre assistindo ao sofrimento, sofre junto com o filho e
sofre pelo fato de vê-lo sofrendo, em especial nas situações em que ele é
submetido aos procedimentos terapêuticos dolorosos na sua frente, sem que ela
possa fazer alguma coisa para evitar ou minimizar a dor dele. Nas falas das
entrevistadas percebemos que as mesmas se sentem vulneráveis durante todo o
processo de hospitalização da criança, porém essa vulnerabilidade se intensifica
quando a criança é submetida a algum processo invasivo e doloroso, despertando
nelas sentimentos ambíguos, pois mesmo sofrendo diante do tratamento da
criança, as mães demonstram ter consciência que o procedimento é necessário
para o restabelecimento da saúde da mesma. Este sofrimento precisa ser
reconhecido pelos trabalhadores da saúde, sendo considerado o contexto global
onde o mesmo acontece e as demandas da mãe acompanhante, para assim
implemetar o cuidado centrado na família e reduzir um pouco do estresse
vivenciado por esta mulher. Na categoria “Vivenciando a tranqüilidade após a
internação” notamos que as mães acompanhantes ao perceberem que o seu
filho será internado na unidade pediátrica permaneceram mais tranqüilas, pois
convivendo com a situação clínica da criança diariamente e coma s vivências de
hospitalização anteriores, as mesmas iniciam um movimento na tentativa de
observar o cuidado dispensado à criança e notar que está sendo feito o possível
pelos trabalhadores da saúde. Com base nas falas entrevistadas percebemos
que, apesar do susto inicial com a internação do filho, elas demonstram alivio
quando o mesmo é atendido, procura obter informações para compreender a
situação, da doença e sua responsabilidade quanto ao acontecimento. Com
bases na análise do material colhido e da literatura consultada observa-se que
apesar de a família ser um dos focos mais importantes da assistência e apesar
dos muitos estudos suscitados a respeito do tema, é preciso, além de apreender o
significado de ser mãe acompanhante, é preciso compreendê-la e aceitar suas
particularidades. Os resultados empíricos deste estudo apontam para o fato que a
doença e a hospitalização são processos que ocorrem de maneira abrupta,
levando a família à reorganização de sua dinâmica interna, com vistas ao
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atendimento das demandas dos demais membros. As mães, por questão de
gênero,

são

as

responsáveis

pelo

acompanhamento

do

processo

de

hospitalização da criança, sofrendo com esta, diante das condutas aí
estabelecidas. À medida que a acompanhante vai compreendendo a dinâmica
dos trabalhadores da saúde, elas vão mantendo um estudo de tranquilidade, pois
a atenção é garantida. Desta forma, faz-se primordial o estabelecimento e a
prestação de um cuidado que inclua a família e suas demandas. É preciso que a
família seja reconhecida no estado de reorganização interna, para que sejam
compreendidos seus comportamentos.

Descritores: Enfermagem Pediátrica; Criança Hospitalizada; Família.
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VIVÊNCIAS MATERNAS DIANTE DA INTERNAÇÃO DA CRIANÇA
NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA
Autores
Santos LM, Oliveira VM, Cerqueira AA, Santana RCB, Franco BC
Resumo
A família define Unidade de Terapia Intensiva como sendo um lugar para morrer.
Esta definição coloca a família próxima à questão da morte, do sentido da vida, do
sofrimento insuportável e, conseqüentemente, frente a uma possível ruptura
definitiva da unidade familiar. Assim, a internação da criança, está fora do tempo
cronológico da família. É uma experiência prematura, jamais esperada para uma
criança, deixando a família com medo do filho morrer (ANGELO; BOUSSO, 2001).
Por isso, a hospitalização também se configura como um momento de crise para
a família e para a criança. Os pais cercados de sentimentos de incerteza quanto
ao presente e futuro dos seus filhos culpam-se e questionam-se quanto à
qualidade do seu cuidado. Eles acreditam que o sofrimento enfrentado pelo seu
filho frente à hospitalização e aos procedimentos dolorosos é fruto do seu cuidado
ineficaz. Com isso, o vínculo familiar torna-se prejudicado graças às sensações
de fracasso e autopunição vivenciados pelos pais. Eles acreditam que seu contato
causará danos a seu filho. Durante o processo de hospitalização da criança, a
presença dos pais, além de ser uma necessidade para minimizar os efeitos da
separação entre pais e filhos, atualmente, é legislada pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), no Capítulo I, Art. 12 que garante a permanência em
tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de
criança ou adolescente (ARAÚJO; RODRIGUES, 2010). Este estudo tem como
objeto de investigação a vivência materna durante a internação do filho na
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. O interesse por este objeto de estudo
surgiu durante a Prática em Campo da disciplina Enfermagem na Saúde da
Mulher, Criança e Adolescente II, da Universidade Estadual de Feira de SantanaBahia, ao perceber que o processo de hospitalização infantil provocava estresse e
ansiedade na mãe acompanhante, interferindo desta forma, na sua adaptação ao
ambiente das unidades de cuidados acima mencionadas. Na maioria das vezes,
as crianças doentes eram acompanhadas por suas genitoras, surgindo alguns
questionamentos sobre os motivos que responsabilizavam tais mulheres, pelo
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atendimento das demandas da criança decorrentes deste momento. Percebemos,
também, que a equipe de enfermagem não priorizava o atendimento às mães
acompanhantes deste serviço, prestando na maior parte das vezes o cuidado
físico à criança crítica. Isto posto, questionamos: Como a mãe acompanhante
vivencia o processo de hospitalização do filho criticamente enfermo na Unidade
de Terapia Intensiva Pediátrica? Este estudo foi de relevância social, teórica e
profissional, pois poderá contribuir com uma melhora, no que se refere ao
atendimento inicial das necessidades da mãe acompanhante na unidade de
cuidados intensivos. Servirá como subsídios para os profissionais de saúde, já
que apontará os significados que a hospitalização da criança gravemente enferma
neste setor, evocados pela mãe acompanhante, dando suporte teórico, desta
maneira, para a equipe no que se refere à fundamentação prática, relativa ao
cotidiano materno e suas demandas no contexto do processo de hospitalização.
Por isso, este estudo teve como objetivo analisar a vivência materna durante a
hospitalização da criança criticamente enferma na Unidade de Terapia Intensiva
Pediátrica de um hospital geral público de médio porte do interior da Bahia.
Estudo do tipo exploratório, descritivo e qualitativo que foi realizado na Unidade
de Terapia Intensiva Pediátrica de um hospital público da cidade de Feira de
Santana, no estado da Bahia. Participaram deste estudo nove mães que foram
selecionadas mediante os seguintes critérios de inclusão: ser mãe acompanhante
de criança com doença aguda; estar em sistema de alojamento conjunto na UTIP
e tempo de acompanhamento da criança superior a uma semana. Este estudo
seguiu os preceitos da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, sendo
aprovado pelo ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Tecnologia e
Ciências, campus de Salvador, Bahia, sob o parecer n°0501-2008. Todas as
entrevistadas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
autorizando a reprodução e divulgação das informações colhidas, prezando pelo
anonimato dos informantes. A coleta dos dados ocorreu no período de fevereiro a
junho de 2009, através de entrevistas semiestruturadas. Para realizar a entrevista
foi utilizado um roteiro com questões de identificação dos entrevistados e a
seguinte questão norteadora: fale para mim como a senhora vivenciou a
internação de eu filho na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica deste hospital.
Para a abordagem do material empírico coletado, foi utilizada a Análise de
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Conteúdo de Bardin, emergindo as seguintes categorias: “O medo do
desconhecido”, “Sentindo-se culpada pela doença da criança” e “Situações de
vulnerabilidade da mãe acompanhante”. Na categoria “O medo do desconhecido”,
ver o filho interado em uma UTIP, entre a vida e a morte, dependente de vários
aparelhos para sobreviver, significa uma situação desesperadora para a mãe
acompanhante, sendo este um dos piores momentos da internação da criança
crítica. As mães vivenciam junto com o filho o sofrimento e a dor que surgem da
situação de fragilidade e do tratamento recebido, é como se elas estivessem
compartilhando com a criança todo o sofrimento enfrentado frente aos
procedimentos conseqüentes da hospitalização. Ao mesmo tempo em que as
mães sabem da necessidade da internação e que confiam no cuidado
especializado oferecido pelos profissionais da UTIP, sentem-se desesperadas ao
ver seu filho sofrendo e se sentem impotentes para aliviar esse sofrimento. A mãe
sofre por ver seu filho sofrer, por se sentir impotente em assumir o seu papel
funcional de mãe, por não poder fazer nada para minimizar o sofrimento frente a
terapêutica dolorosa vivenciada pela criança gravemente enferma, pela incerteza
sobre o que acontecerá com seu filho, pela possibilidade e vim a perdê-lo.
Consciente do seu papel de mãe, e movida pela responsabilidade de proporcionar
o melhor para o seu filho, a mãe luta para vencer a batalha que é conviver com o
medo, sem se render a ele e enfrenta o sofrimento com determinação com a
finalidade de proteger o seu filho. Na categoria “Sentindo-se culpada pela doença
da criança”, percebemos que as mães sentem-se culpadas pelo adoecimento e
conseqüente hospitalização do filho. Ao depara-se com a doença do filho, os pais
desenvolvem a autopunição, acreditando que a causa da doença foi a falta do
cuidado por eles prestados, diminuindo-se perante a patologia e achando-se
incapazes de ajudar na cura do filho. A doença da criança faz com que a família
também se sinta doente e culpada pelo adoecimento do filho, pois a doença é um
fator de desajustamento, que provoca desequilíbrios psicoemocionais na criança
e na família. Por outro lado, a mãe acompanhante, pode se sentir a culpada pelo
aparecimento da doença do filho, tendo em vista a responsabilidade social até
aqui discutida. Desta forma, faz-se importante esta desnaturalização da
responsabilidade materna, sendo imprescindível a inclusão do parceiro neste
contexto, afim de se discutir recursos auxiliares para o enfrentamento desta
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vivência. Na categoria “Situações de vulnerabilidade da mãe acompanhante”, os
dados mostraram que durante o adoecimento e a hospitalização da criança, a
mãe acompanhante vivencia a vulnerabilidade. Ela perde a sua autonomia sobre
a criança. O seu poder de decisão passa a pertencer à equipe de saúde, que
passa a decidir sobre a terapêutica aplicada à criança e a estabelecer rotinas e
horários que antes, eram definidos pelos pais. A falta de preparo para agir na
situação de crise em que a família se encontra, a falta de conhecimento sobre a
situação, a doença e a incerteza a respeito do cuidado a ser prestado, assim
como do tratamento faz com que a família, sinta-se frágil para enfrentar o
momento de crise. De acordo com Angelo e Pettengill (2005), a família percebese exposta ao dano, sob ameaça real ou imaginária, tendo de viver na incerteza,
sentindo-se impotente frente ao inevitável com medo da situação e do
desconhecido. A doença expõe a família a algo a que ela não tem controle e que
a ameaça. As experiências anteriores de outras internações na família, quando
presentes, faz com que os pais retomem estas lembranças negativas e a
associem com a situação da internação atual. A hospitalização é considerada um
momento de crise não só para a criança, mas para toda a sua família. Nas falas
das mães acompanhantes, ficou explicito a culpa pela hospitalização da criança, o
medo de vir a perder o filho, a perda da autonomia para a equipe médica, a
impotência dos pais por acharem que nada podem fazer para ajudar a tratar do
filho e a sensação de abandono por não ter com quem dividir a responsabilidade
da patologia do filho. A enfermagem deve estar atenta aos cuidados prestados
pela família, em especial pela mãe acompanhante, durante a hospitalização da
criança. Os profissionais devem lembrar que os pais têm também a
responsabilidade de cuidar da criança e não só de visitá-la. Desta maneira, ao
oferecer uma assistência voltada para a família a equipe de enfermagem pode
atuar ajudá-la no enfrentamento desse momento difícil, contribuindo para a
qualidade

e

excelência

do

cuidado.
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Família.
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REGIMENTO
IV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA E
NEONATAL

CAPÍTULO I
DO CONGRESSO
Art.1º O IV Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal (IV CBEPN)
é um evento científico promovido pela Sociedade Brasileira de Enfermeiros
Pediatras (SOBEP) e organizado pelo Departamento de Enfermagem da
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Associação Brasileira de Enfermagem
– Seção Maranhão e Hospital Universitário (HU) da UFMA. Será realizado em São
Luís - Maranhão no Centro de Convenções do Hotel Luzeiros, no período de 12 a
14 de outubro de 2011. O Tema Central será Tecnologia, Humanização e
Responsabilidade Social na Enfermagem: interfaces para promover o cuidado
ao recém-nascido, criança, adolescente e família.
CAPITULO II
DAS FINALIDADES
Art. 2º O IV CBEPN terá por finalidades:
I.

Refletir sobre tecnologia, humanização e responsabilidade social na
enfermagem como interfaces para a integralidade do cuidado ao recémnascido, à criança, ao adolescente e à família;

II.

Discutir as questões que permeiam o processo de cuidar e de cuidado ao
recém-nascido, à criança, ao adolescente e à família nas dimensões do
ensino, da pesquisa, da extensão e da assistência;

III.

Fomentar

intercâmbio

entre

enfermeiros

assistenciais,

docentes,

pesquisadores, profissionais e estudantes do campo da saúde e áreas afins
de instituições nacionais e internacionais;
IV.

Possibilitar a apresentação e divulgação de trabalhos científicos envolvendo
o cuidado de enfermagem ao recém-nascido, à criança, ao adolescente e à
família, contemplando a assistência, o ensino, a pesquisa e a extensão;
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V.

Estimular o desenvolvimento e a divulgação de produção científica,
tecnológica e cultural no campo da enfermagem neonatal, pediátrica,
hebiátrica e de áreas afins;

Parágrafo único: as atividades do IV CBEPN desenvolver-se-ão sob a forma de
cursos, oficinas, exposições, conferências, assembléias, reuniões, mesas redondas,
comunicação oral e pôster.
CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 3º Para a organização do IV CBEPN serão constituídas as seguintes
comissões: Executiva; Científica; Secretaria; Finanças; Divulgação; Infraestrutura,
Local e Monitoria; Social, Recepção e Hospedagem e Saúde.
Art. 4º A Comissão Executiva será constituída pela Presidente da SOBEP,
Presidente do evento e Coordenadoras das demais comissões que serão
constituídas por enfermeiros de instituições de ensino e de saúde. As
coordenadoras serão indicadas pelos membros de cada Comissão. Todos os
coordenadores das Comissões deverão ser sócios da SOBEP.
Parágrafo único. A Presidente da SOBEP será a presidente de Honra do
Congresso.
CAPÍTULO IV
DOS PARTICIPANTES
Art. 5º Poderão participar do congresso enfermeiros, técnicos e auxiliares de
enfermagem; estudantes de cursos superior e médio de enfermagem; e outros
profissionais e estudantes da área da saúde e de áreas afins.
Art. 6º Todo inscrito terá direito a assistir a programação do congresso, bem como
se inscrever em cursos pré-congresso pagos ou gratuitos, com exceção do curso
descrito no Parágrafo 2º deste artigo.
Parágrafo 1º. Os cursos oferecidos gratuitamente serão resultantes da parceria
firmada entre a Comissão Executiva e o Ministério da Saúde/Secretaria de Estado
da Saúde do Maranhão.
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Parágrafo 2º. O curso pré-congresso intitulado “Oficina de Cuidados ao RecémNascido para Parteiras” será destinado, exclusivamente, a parteiras cadastradas na
Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão que estarão dispensadas do
pagamento da inscrição do mesmo. Caso as mesmas manifestem interesse em
participar do congresso deverão pagar a taxa de inscrição como definido no Art. 34
deste Regimento.
Art. 7º. Os valores das inscrições do congresso e dos cursos pré-congresso serão
estabelecidos pela Comissão Executiva e aprovados em reunião ordinária da
Diretoria Nacional da SOBEP.
Art. 8º. A inscrição para o congresso será feita mediante pagamento de taxa
específica, antecipadamente ou no local.
Parágrafo único. Serão emitidos certificados aos participantes.
Art. 9º. Os membros das Comissões pagarão 50% do valor da taxa de inscrição.
Art. 10 Casos de isenção de pagamento de inscrição do congresso serão decididos
pela Comissão Executiva do IV CBEPN.
CAPÍTULO V
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 11 À Comissão Executiva compete:
I. Exercer a coordenação geral do congresso;
II. Elaborar o Regimento;
III. Indicar o Tema Central, a programação e a modalidade das atividades
científicas do congresso;
IV. Aprovar o local para a realização do evento;
V. Decidir o valor das inscrições do congresso e dos cursos pré-congresso;
VI. Avaliar as solicitações de isenção de inscrição no Congresso e cursos précongresso;
VII. Encaminhar projetos de captação de recursos às agências financiadoras e
outros órgãos patrocinadores;
VIII. Aprovar o plano de atividades proposto pelas Comissões;
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IX. Homologar a versão definitiva do programa científico;
X. Aprovar os folders, cartazes e demais materiais de divulgação;
XI. Homologar a versão final do Anais do Congresso;
XII. Aprovar o plano orçamentário do Congresso;
XIII. Elaborar o relatório final do congresso, divulgá-lo e encaminhá-lo para
apreciação e aprovação pela Diretoria Nacional da SOBEP;
Parágrafo único. Aos Coordenadores das demais Comissões compete:
I. Participar da Comissão Executiva;
II. Redigir, assinar e expedir correspondência relativa à Comissão;
III. Apresentar à Comissão Executiva o plano de atividades da Comissão;
IV. Arquivar todos os documentos relativos à sua comissão e encaminhar a
Comissão de Divulgação, Documentação e Registro;
V. Registrar em Ata, a frequência dos membros das Comissões;
VI. Elaborar e apresentar o relatório final das atividades desenvolvidas pela
Comissão submetendo-o à Comissão Executiva;
Art. 12 À Comissão Científica compete:
I. Propor a Programação Científica do Congresso;
II. Programar os cursos pré-congresso;
III. Contatar, convidar e confirmar responsáveis pelo desenvolvimento da
programação científica;
IV. Definir, convidar e confirmar responsáveis pela presidência e secretaria das
diversas seções;
V. Fornecer à Comissão de Recepção e Hospedagem a relação dos membros
da Diretoria da SOBEP e dos conferencistas incluindo os que ministrarão os
cursos pré-congresso;
VI. Elaborar critérios de avaliação dos trabalhos inscritos;
VII. Elaborar as normas para inscrição e seleção dos trabalhos;
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VIII.

Realizar

seleção

dos

trabalhos

inscritos,

definir

a

modalidade

de

apresentação, e confirmar o aceite dos mesmos ao relator;
IX. Elaborar e analisar o instrumento de avaliação do evento;
X. Organizar as sessões coordenadas, de temas livres e as sessões de
pôsteres;
XI. Organizar as sessões de lançamento de livros e as demais atividades
científicas;
XII. Receber o material das mesas oficiais, das sessões coordenadas, dos temas
livres e dos pôsteres encaminhando-os à Comissão de Divulgação,
Documentação e Registro;
XIII. Divulgar o resultado dos trabalhos premiados em Sessão Solene do Congresso.
XIV. Elaborar o plano orçamentário da Comissão;
XV. Registrar em Ata a frequência dos membros da Comissão;
XVI. Elaborar e apresentar o relatório final das atividades desenvolvidas pela Comissão
submetendo-o à Comissão Executiva.

Parágrafo único. A Comissão Científica contará com uma Sub-Comissão que será
responsável pela premiação dos trabalhos.
Art. 13 À Sub-Comissão de Premiação compete:
I.Divulgar a sistematização do processo de premiação nos folderes do
congresso (nome do prêmio, destinação e área temática, bem como, local de
obtenção de informações sobre o regulamento de cada prêmio);
II.Receber os trabalhos inscritos para premiação;
III.Verificar se os trabalhos inscritos atendem às exigências regimentais préestabelecidas para inscrição de trabalhos que concorrem aos prêmios;
IV.Comunicar aos autores sobre o deferimento ou indeferimento de suas
inscrições para concorrer ao prêmio;
V.Escolher a Comissão Julgadora para avaliação dos trabalhos que concorrem
ao Prêmio SOBEP;
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VI.Encaminhar para avaliação da Comissão Julgadora os trabalhos classificados
para concorrer ao prêmio SOBEP e demais prêmios oferecidos;
VII.Organizar uma Sessão de Comunicação Oral específica para apresentação
dos trabalhos que concorrem a prêmios;
VIII.Orientar os presidentes e secretários da sessão de Comunicação Oral para
que ao término das apresentações, os mesmos entreguem pessoalmente a
listagem da presença dos autores e das respectivas apresentações;
IX.Encaminhar o resultado das premiações para a Comissão Científica;
X. Registrar em Ata, a frequência dos membros da Comissão;
XI. Elaborar e apresentar o relatório final das atividades desenvolvidas pela
Comissão submetendo-o à Comissão Executiva.
Art. 14 À Comissão de Secretaria compete:
I.Receber, protocolar e enviar a correspondência das demais Comissões;
II.Providenciar recursos materiais necessários ao desenvolvimento dos
trabalhos da Comissão de Secretaria (pastas, crachás, canetas, blocos,etc);
III.Providenciar

recursos

materiais

de

secretaria

necessários

ao

desenvolvimento dos trabalhos das demais comissões;
IV.Instalar e coordenar a secretaria do evento;
V.Colaborar na recepção e orientação aos participantes;
VI.Proceder às inscrições dos participantes do evento (previamente e no local);
VII.Organizar e distribuir crachás e pastas aos participantes;
VIII.Organizar o material necessário para o desenvolvimento dos cursos, oficinas,
exposições, conferências, assembléias, reuniões, mesas redondas, sessões
coordenadas de comunicação oral e pôsteres, e outros;
IX.Elaborar e emitir listagem dos inscritos de acordo com o pagamento das
inscrições;
X.Expedir certificados, atestados e recibos;
XI.Elaborar o plano orçamentário da Comissão;
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XII.Prestar contas junto à Comissão de Finanças;
XIII.Providenciar serviço de digitação e cópias de documentos;
XIV.Providenciar certificados de premiação;
XV.Registrar em ata a frequência dos membros da Comissão;
XVI.Elaborar e apresentar o relatório final das atividades desenvolvidas pela
Comissão submetendo-o à Comissão Executiva;
Art. 15 À Comissão de Finanças compete:
I. Verificar a existência de recursos de eventos anteriores, bem como os
recursos captados pela Comissão Executiva;
II. Dar continuidade ao processo de captação de recursos;
III. Receber o plano orçamentário das diversas comissões e elaborar o plano
orçamentário geral;
IV. Administrar os recursos financeiros ao longo da organização e realização do
evento;
V. Definir valores dos estandes;
VI. Negociar espaços físicos para exposição no evento;
VII. Adquirir passagens e efetuar o pagamento de hospedagem dos convidados
para o desenvolvimento da programação científica;
VIII. Movimentar as contas bancárias em conjunto ao Presidente da Comissão
Executiva e a Tesouraria da SOBEP;
IX. Efetuar pagamentos;
X. Guardar cópias dos documentos comprobatórios de arrecadação e despesas
e emitir recibos;
XI. Elaborar o relatório final de prestação de contas e submeter à apreciação e
aprovação da Comissão Executiva e da SOBEP;
XII. Registrar em ata a frequência dos membros da Comissão;
XIII. Elaborar e apresentar o relatório final das atividades desenvolvidas pela Comissão
submetendo-o à Comissão Executiva;
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Art. 16 À Comissão de Divulgação compete:
I. Viabilizar a elaboração do logotipo do congresso;
II. Providenciar e atualizar o site do evento em conjunto com a Comissão
Permanente de Divulgação da SOBEP;
III. Providenciar a confecção do programa oficial e material de divulgação;
IV. Divulgar o evento em nível local, estadual e nacional antes e durante a sua
realização;
V. Providenciar cobertura da imprensa, rádio e televisão;
VI. Efetuar a síntese das discussões e recomendações produzidas ao longo do
evento para apresentação na sessão de encerramento;
VII. Divulgar o resultado das avaliações do evento;
VIII. Elaborar o plano orçamentário da Comissão;
IX. Organizar e providenciar a publicação do Anais do evento no site;
X. Expedir avisos e comunicações durante o evento;
XI. Registrar em ata a frequência dos membros da comissão;
XII. Elaborar e apresentar o relatório final das atividades desenvolvidas pela Comissão
submetendo-o à Comissão Executiva;
Art. 17 À Comissão de Infraestrutura, Local e Monitoria compete:
I.Inscrever, treinar e orientar as atividades dos monitores na fase de preparação e
durante o evento;
II.Providenciar a decoração do local;
III.Providenciar local para instalação de faixas, banners e similares;
IV.Providenciar e checar recursos audiovisuais;
V.Coordenar a utilização dos recursos audiovisuais;
VI.Providenciar sinalização e informações que auxiliem o acesso aos locais das
atividades;
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VII.Colaborar com a Comissão Social na recepção dos convidados, conferencistas e
outros no local do evento;
VIII.Providenciar e supervisionar lanches e coquetel;
IX.Supervisionar a manutenção e limpeza do ambiente;
X.Providenciar infra-estrutura de acordo com a necessidade da programação e das
Comissões;
XI.Elaborar o plano orçamentário da Comissão;
XII.Aplicar o instrumento de avaliação do evento;
XIII.Registrar em ata a frequência dos membros da Comissão;
XIV.Elaborar e apresentar o relatório final das atividades desenvolvidas pela Comissão
submetendo-o à Comissão Executiva;
Art. 18 À Comissão Social, de Recepção e Hospedagem compete:
I.Propor, aprovar e promover a programação social e cultural do evento;
II.Efetuar o orçamento junto às agências de turismo referentes a passagens aéreas
e terrestres, traslado, hospedagem e passeios;
III.Providenciar reserva de passagens e hospedagem para os palestrantes e
convidados;
IV.Manter junto à Secretaria um setor de informações para os participantes sobre as
opções acima mencionadas;
V.Realizar levantamento de restaurantes e lanchonetes próximos ao local do evento,
bem como de transporte coletivo;
VI. Providenciar o translado dos responsáveis pela programação científica bem como
o seu acompanhamento em eventos sociais e culturais se necessário;
VII.Elaborar o plano orçamentário da Comissão;
VIII.Registrar em ata a frequência dos membros da Comissão;
IX.Elaborar e apresentar o relatório final das atividades desenvolvidas pela Comissão
submetendo-o à Comissão Executiva;
Art. 19 À Comissão de Saúde compete:
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I.Providenciar os serviços de saúde e organizar o fluxo de atendimento em
casos de urgências e emergências;
II.Providenciar o atendimento em saúde para os participantes do evento no
local ou encaminhar quando necessário;
III.Designar um monitor para acompanhar os participantes, palestrantes ou
convidados nos casos de atendimento nos serviços de saúde;
IV.Assegurar o transporte e atendimento hospitalar em instituição previamente
contatada;
V.Providenciar, caso necessário, contatos com os familiares do congressista;
VI.Providenciar espaços alternativos para o cuidado à saúde;
VII.Elaborar o plano orçamentário da Comissão;
VIII.Registrar em ata a frequência dos membros da Comissão;
IX.Elaborar e apresentar o relatório final das atividades desenvolvidas pela Comissão
submetendo-o à Comissão Executiva;
CAPÍTULO VI
DA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Art. 20 O prazo para a inscrição e envio de trabalhos será definido pela Comissão
Científica e publicado no site do evento.
Art. 21 Os trabalhos devem estar em consonância com o tema central do evento.
Art. 22 Os trabalhos podem ser inscritos nas modalidades: pesquisa, reflexão
teórico- filosófica e relato de experiência.
Art. 23 O relator do trabalho deve estar inscrito no evento sendo permitidas até 03
(três) apresentações por relator nas modalidades comunicação oral ou pôster.
Art. 24 Será emitido somente um certificado por trabalho apresentado com o nome
do relator e dos autores.
Art. 25 Serão aceitos, no máximo, 03 (três) trabalhos por congressista inscrito como
primeiro autor.
Art. 26 Serão permitidos, no máximo, 05 (cinco) autores por trabalho.
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Art. 27 A forma de apresentação dos trabalhos proposta pelo relator poderá ser
alterada a critério da Comissão Científica.
Art. 28 Para os trabalhos apresentados sob forma de comunicação oral, o relator
terá 10 (dez) minutos para a apresentação oral e 5 (cinco)minutos para perguntas,
exceto os trabalhos que concorrerão a prêmio, cujo tempo de apresentação oral
será de 15 (quinze) minutos e 5 (cinco)minutos para perguntas.
Art. 29 Os valores das inscrições definidos pela Comissão Executiva e
referendados pela SOBEP estão apresentados na tabela abaixo.
VALORES DAS INSCRIÇÕES
Categoria Profissional

15.04.11 a

01.07.11 a

A partir de

30.06.11

30.09.11

01.10 e no
local do evento

Enfermeiros Sócios SOBEP
Enfermeiros

Não

180,00

250,00

300,00

300,00

350,00

400,00

de 140,00

180,00

220,00

130,00

170,00

Sócios

SOBEP e outros profissionais
Técnicos,

Auxiliares

Enfermagem e Parteiras
Estudantes de Graduação

90,00

CAPITULO VII
DA PREMIAÇÃO DOS TRABALHOS
Art 29 Os trabalhos encaminhados para apresentação no congresso poderão
submeter-se a avaliação para concorrer aos seguintes prêmios:
I. Prêmio SOBEP;
II. Prêmio Elaci Sampaio Barreto
III. Prêmio Euzébia Jesus Pereira
IV. Prêmio Lydia Ignes Rossi Bub
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Art. 30 As premiações destinar-se-ão aos trabalhos científicos apresentados no IV
Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal que atendam aos
requisitos propostos pelo regulamento de cada prêmio, que estarão divulgados no
site do IV CBEPN.
Art. 31 No momento da inscrição para premiação, os autores deverão indicar a qual
prêmio estará concorrendo.
Art. 32 Os trabalhos inscritos e selecionados para concorrer à premiação serão
apresentados sob a forma de comunicação oral em sessão específica.
Art. 33 Os membros da Comissão Científica e da Sub-Comissão de Premiação de
trabalhos científicos não poderão concorrer aos prêmios.
Art. 34º. Os membros da diretoria da SOBEP não poderão concorrer ao prêmio
SOBEP.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 35 A Comissão Executiva poderá alterar a ordem do programa se necessário.
Art. 36 As decisões da Comissão Executiva serão tomadas pela maioria simples
dos seus membros.
Art. 37 Os integrantes da Comissão Executiva e das outras Comissões deverão
cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento.
Art. 38 Da receita líquida do evento será destinado 75% para a SOBEP e 25% para
o local sede do evento. A parte destinada ao local sede do evento será dividida em
duas partes, uma para o Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do
Maranhão e outra para a Associação Brasileira de Enfermagem- Seção MaranhãoABen-MA.
Art. 39 Os casos omissos deste regulamento serão discutidos e resolvidos pela
Comissão Executiva.

Regimento aprovado no dia 24 de março de 2011 em reunião Ordinária da
Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras - SOBEP.
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